
Sammanfattning av mötet om mellangrödor 2 maj 2019 
 
Mötet hade 38 anmälda, med representanter från rådgivning, kommuner, länsstyrelser, jordbruksverket, 
företag, lantbrukare, studenter, forskare och media. Utgångspunkten och målet med dagen framgår av 
nedanstående bilder. Forskare och rådgivare beskrev dagsläget för mellangrödors användning och erfarenheter 
från senaste året tillsammans med senaste kunskap om mellangrödors funktioner. Lantbrukare  delgav 
erfarenhet om odlingskoncept med mellangrödor och tankar kring hur odling av mellangrödor kan uppmuntras 
i stödsystemen. 
 

  
 
De funktioner hos mellangrödor som främst togs upp var minskat växtnäringsläckage, kolinlagring, 
ogräsbekämpning och användning som foder, men även mellangrödor för produktion av biogas, 
bördighetsökning, gröngödsling mm berördes. Växtskyddsproblem relaterade till odling av mellangrödor togs 
också upp. 
 
Nedan sammanfattas några av de diskussionspunkter där det kan finnas anledning att tänka vidare för att 
skapa aktiviteter som kan leda vidare för utveckling av odlingssystem med mellangrödor. SLF:s öppna utlysning 
(13 juni) är en möjlig finansieringskälla för tillämpade projekt. Jordbruksverket utlyser också medel för temat 
”Anpassa Jordbruket till förändrat och föränderligt klimat” som inkluderar energiförsörjning, 
energieffektivisering, markbördighet, vattenhushållning, ökad konkurrenskraft, minska utsläpp av växthusgaser 
mm  i form av kompetensutveckling, pilotprojekt mm  (30 aug). 
 
Några sammanfattande punkter om framtida behov av aktiviteter: 
 
Växtskadegörare 
Vad gäller mellangrödors effekter på växtföljdsrelaterade sjukdomar finns behov av fortsatt forskning, men 
också kommunikation av den kunskap som finns. I vårt kyliga klimat behöver en mellangröda växa längre än på 
många andra håll i Världen för att ge stor biomassa. Detta kan påverka risken för att utveckla 
växtföljdsrelaterade sjukdomar på ett annat sätt än t ex söderut i Europa 
 
Att designa mellangrödekoncept för olika växtföljder, produktionsinriktningar och platser kan delvis göras 
utifrån dagens kunskap om olika skadegörare och insekter och är alltså delvis en pedagogisk fråga.  Verktyg för 
detta togs delvis fram inom OSCAR-projektet. Frågan är om något ytterligare behövs, och hur det kommer till 
nytta för svenska lantbrukare. SLU:s Växtskyddsplattform (fokusgrupp raps..) är också en bra mötesplats för att 
driva dessa frågor vidare, vilket vi avser göra. 
 
Markens mikroliv 
Mellangrödor har en dokumenterad effekt som CO2-sänka, även efter det att eventuellt ökad lustgasavgång 
dragits ifrån. När det gäller mellangrödors effekter på markens mikroliv  och ”jordhälsa” finns inte mycket 
forskningsresultat, särskilt inte för svenska förhållanden. Studier av långliggande försök visar att platsspecifika 
egenskaper (pH, mineralsammansättning m.m.) mikrobsamhällens och markfaunans sammansättning mera än 
odlingssystemen. Mikrobsamhällen visar väldigt stor variation i tid och rum, och därför bör forskning fokusera 
på funktionerna i marken och funktionella genkopior eller grupper av mikrober. Här finns nya och spännande 
metoder och forskning på gång. Dock osäkert vad som pågår specifikt om mellangrödor. 
 
 
 

Målet med dagen
Kunskapsläget om mellangrödors  funktioner

Att lära av och inspirera varandra

Formulera behov av forskning, 
aktiviteter och projekt



Mellangröda som foder 
Lantbrukares erfarenheter från 2018 var att en mellangröda som odlades som foder gav en avkastning på 1-2,5 
ton ts/ha. Kostnaden var betydlig, men under ett år som detta var det värt att göra. Dock får sådant här foder 
ofta hög proteinhalt och är inte optimalt. Dessutom fanns vissa svårigheter med blöta och svårskördade grödor. 
En SLU-rapport (Spörndly m.fl. 2019. Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist) tar upp denna fråga. 
Efter mötet uppstod diskussion om en eventuell SLF-ansökan kopplat till mellangrödor för skörd av foder och 
effekt på näringsläckage, där planering fortskrider. 
 
Att inspirera till odling av mellangrödor 
Mellangrödor är en del av jordbrukets klimatanpassning, för både ökad produktion och förbättrad miljö. För att 
hitta odlingskoncept som håller för gården krävs intresse, mod och experimenterande. I dagens stödsystem för 
fånggrödor ligger fokus på fånggrödors effekt för minskat kväveläckage, som det viktiga redskap den är för datt 
uppfylla direktiv och miljömål). En ny rapport från Jordbruksverket (rapport 2018:32 –Resultat och 
värdebaserade ersättningar för minskad övergödning-är det möjligt?) undersöker möjligheter för att i det nya 
landsbygdsprogrammet kunna anpassa ersättningen till lantbrukare utefter fånggrödans effekt på den aktuella 
platsen. 
 
Nya möjligheter uppstår förhoppningsvis i nya landsbygdsprogrammet att öka flexibiliteten, med kortare 
kontrakt m.m. Alternativa lösningar för att stimulera odling av mellangrödor är ett stöd för höst/vinterbevuxen 
mark med utgångspunkt i mellangrödors funktion som kolsänka, ett klimatstöd. Det skulle kunna utformas 
friare, med en lägre ersättningsnivå, och kontrolleras med satellitbilder.  
 
Hur kan kanaler för lantbrukares  förslag och synpunkter skapas för vidare inspel för framtida stödformer m.m? 
 
Fältvandringar, seminariedagar mm  
Det finns ett intresse av att samlas till inspirerande möten i form av fältvandringar m.m. och det är viktigt att 
upprätthålla intresse och diskussion i denna viktiga fråga. Här kan det finnas möjlighet genom Jordbruksverkets 
utlysning, se länge upp i dokumentet.  
 
Ett möte med temat markkol arrangeras av Partnerskap Alnarp den 17 juni! 
 
Helena Aronsson ansvarade för anteckningarna 
 
 
 



 Program  
9.30 Kaffe och smörgås i entrén  
10.00 Välkomna önskar Fältforsk –målet med dagen Helena Aronsson och Göran 

Bergkvist 
10.10-10.30 Mellangrödan värd att stödja 

Om fånggrödestödets möjligheter och 
begränsningar, konflikt med EFA, mm 

Stina Olofsson, Greppa näringen 
Jordbruksverket 

10.30-10.55 Mellangrödan i våra odlingssystem 
Vilka strategier och vilka arter har vi för vårt klimat, 
för eko och konventionellt? 

Göran Bergkvist, Växtproduktion 
SLU 

 Ekosystemtjänsterna  
10.55-11.10 Mellangrödor och vattenkvalitet 

Fånggrödans roll för kväve- och fosforförluster i 
Nordiskt perspektiv 

Helena Aronsson, Mark och miljö 
SLU 

5 min paus   
11.15-11.40  Mellangrödor för ogräskonkurrens 

Att utnyttja konkurrensen istället för intensiv 
mekanisk kontroll.  

Sven-Erik Svensson, Biosystem 
och teknologi SLU 

 11.40-12.05 Mellangröda ger kolinlagring. Hur påverkar den 
livet i marken? Om hur jordart och odling påverkar 
markens mikroliv 

Thomas Kätterer, Ekologi SLU 

12-13 Lunch  
13.10-13.35 Mellangrödor som extragröda för foder och 

bete  
Anna Aurell, Växa  Halland 

 Utmaningar och möjligheter  
13.35-14.00 Hur hanterar vi växtskyddsfrågorna i 

mellangrödesystem? 
Ann-Charlotte Wallenhammar, 
Hushållningssällskapet 

14.00-14.55 Lantbrukarens erfarenheter och inspel till 
forskarna som övergår i diskussion om var vi 
behöver bygga mer kunskap 

Martin Krokstorp, Krokstorps  
gård  

 Kaffe för den som hinner  
 

En dag om mellangrödor
2 maj 2019

Fältforsk
en plattform för samverkan

Ämneskommitté Vatten

Ämneskommitté Odlingssystem



Mellangröda värd att stödja

Nässjö 2019-05-02, Stina Olofsson, 
Jordbruksverket/Greppa Näringen

2019-05-03



Varför gynna odling av fånggrödor?
• Sverige har både i forskning och försök och i program för 

miljöersättningar haft intresse av fånggrödor och mellangrödor. 
Skälet för stöd har varit minskat kväveläckage. Fånggrödor är 
effektiva på att minska utlakningen under höst och vinter.

• De är mångfunktionella och har andra positiva effekter, att:
– Öka och bibehålla mullhalt
– Ge kvävebidrag i ekoodling
– Sanera jordbundna parasiter
– Gynna biologisk mångfald och pollinerare
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Samhällets krav – växtnäring, främst kväve

Några EU direktiv inom miljöområdet:
1. Nitratdirektivet, nitratkänsliga områden, 

begränsning av djurtäthet och gödsling
2. ”Takdirektiv” om luftföroreningar 

(ammoniak)
3. Havsmiljödirektiv, Marina strategin
4. Hållbar användning av växtskyddsmedel
5. Begränsning av utsläpp av växthusgaser 

(lustgas, dikväveoxid)



BSAP -Baltic Sea Action Plan till 2021

Länderna inom HELCOM har 
en gemensam aktionsplan för 
Östersjöns miljö. 
Målet är att god ekologisk 
status år 2021.

Svenska reduktionskrav enligt BSAP

Havsbassäng Kväve 
ton

Fosfor
ton

Kattegatt 826
Egentliga Östersjön 8356 535

Algblomning vid Fårö juli 2005
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Samhällets krav – växtnäring, främst fosfor

• EU:s ramdirektiv för vatten till 2027
– Uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten
– Vattenmyndigheterna uppdrar åt andra 

myndigheter att t ex utforma styrmedel och 
prioritera rådgivning



Landsbygdsprogrammet, en del av EU:s 
jordbrukspolitik, gäller 2014 -2020

• Kompetensutveckling & rådgivning
• Företagsstöd 
• Miljöinvestering
• Miljöersättning
• Projektstöd
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Landsbygdsprogrammet
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Landsbygdsprogrammet
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Areal i miljöersättningen minskat 
kväveläckage, mål 138 000 ha 

Asplund och Svensson, 2019 Jordbruksverket
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Antal lantbruk som sökt utbetalning för 
minskat kväveläckage
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Minskat kväveläckage uppdelat på län, 2018
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Miljöersättning för minskat 
kväveläckage- fånggrödor
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Ersättningen har höjts
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Vad kan ersättas?

Enligt nuvarande EU-regler ska ersättningen bygga på kostnader 
och ersättningsnivån kan inte överstiga kostnaderna även om 
värdet av åtgärderna är högre. 

Inom den kommande gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 
kan det eventuellt öppnas upp för möjligheten att i ökad 
utsträckning betala utifrån värde

Jordbruksverkets rapport 2018:32 – Resultat och värdebaserade 
ersättningar för minskad övergödning- är det möjligt? Bång red.
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Resultatbaserade ersättningar?

• Resultatbaserade ersättningar betalas ut när ett visst resultat 
har levererats. Lantbrukaren kan välja de lämpligaste 
metoderna. Om ersättningsnivån baseras på värdet 
(miljönyttan) av det uppnådda resultatet är ersättningen 
resultat- och värdebaserad. 

• En annan variant är att ersättningsnivån baseras på 
schablonkostnader för typåtgärder som kan behövas för att 
uppnå resultatet, utan att lantbrukaren ha genomfört just de 
åtgärderna. 

Jordbruksverkets rapport 2018:32 – Resultat och värdebaserade 
ersättningar för minskad övergödning- är det möjligt? Bång red.
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Gårdsstöd och förgröning
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Träda
Du får så grödor som gynnar den biologiska 
mångfalden

Att så en lämplig fånggröda eller grödor som 
gynnar den biologiska mångfalden på åkermark i 
träda räknas är tillåtet. 
Grödor som gynnar den biologiska mångfalden 
kan till exempel vara vallfröblandningar med 
blommande örter som rödklöver, vitklöver, 
cikoria och honungsört.
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Växter på träda
• Det finns flera lämpliga grödor för en bevuxen träda, till 

exempel fleråriga vallgräs, vallbaljväxter eller 
blandningar av dem. 

• Vallbaljväxter, till exempel vit- och rödklöver, bör vara 
högst 10 viktprocent för att inte förväxlas med odling 
som räknas som produktion. För övriga baljväxter bör 
viktprocenten vara högst 30 procent. 

• Andra lämpliga grödor är till exempel rörflen, getärt, 
käringtand, sötväppling, cikoria, bovete, honungsört, 
gurkört, lin, vitsenap eller oljerättika.
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Ekologiska fokusarealer

• På ekologiska fokusarealer finns blommande träda. Det är 
åkermark i träda som såtts med växter som är attraktiva för 
pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar. 

• Växterna som sås måste finnas på Jordbruksverkets lista över 
godkända växter. De måste vara dominerande på arealen men 
får sås i blandning med andra växter, till exempel gräs. 

• Växterna ska vara etablerade på arealen senast den 15 juli. 
Vissa växter får inte sås i renbestånd, det framgår av listan vilka 
de är. 
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Enligt nitratdirektivet (rådets direktiv 
91/676/EEG) ska känsliga områden för 

kväveföroreningar identifieras och för dessa 
särskilda åtgärdsprogram upprättas.

2019-05-03

Områden med krav på 
ekologiska fokusarealer



Ekologisk fokusareal
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Mellangröda på ekologisk fokusareal
• Du kan så in en blandning av grödor efter skörden av 

din huvudgröda och räkna dessa som en ekologisk 
fokusareal. 

• Du ska så in blandningen före den 1 september 
• Den ska bestå av minst 2 av dessa grödor: betor, 

blodklöver, bovete, havre (vår), honungsört, korn (vår), 
oljerättika, persisk klöver, purrhavre, rajgräs, raps (vår), 
rybs (vår), råg (vår), rågvete (vår), rättika, solros, 
subklöver, sudangräs, tagetes, vete (vår), vicker, 
vitsenap, ärter, lin. Blandningen får inte innehålla 
någon annan än dessa grödor.

• Du får bryta insådden tidigast den 1 november.
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Vallinsådd i en huvudgröda

• Som vallinsådd räknas den vall som du sår in i en 
annan huvudgröda. Vid insådd på våren kan marken 
räknas som ekologisk fokusareal i år. 

• Vallinsådd i en gröda som du sår på hösten kan 
räknas som ekologisk fokusareal året efter.

• Du får bryta insådden tidigast den 1 november.
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EU:s ramdirektiv för vatten 
Miljökvalitetsnormer

• vattnets nuvarande status ska undersökas, klassificeras 
och påverkansbedömas

• statusen får inte försämras. Tanken var att alla 
vattenförekomster skulle ha nått god status till år 2015 
och att statusen därefter inte får försämras. Tidsdispens 
ges dock ofta.

• om prognosen är att statusen kan komma att försämras 
måste åtgärder vidtas för att bibehålla vattenkvaliteten.
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Åtgärder riktade till Jordbruksverket

• Utveckla kompetensutveckling och 
rådgivning inom ramen för LB-programmet 
2014-2020, för att minska förluster av 
växtnäring till områden där det finns risk att 
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte 
kan följas på grund av sådan påverkan.

• Åtgärden ska genomföras i samverkan med 
länsstyrelserna
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Vad är Greppa Näringen?

Informations och rådgivningsprojekt inom 
det svenska landsbygdsprogrammet



Mål

› Minska övergödningen

› Minska utsläppen av klimatgaser

› Säker användning av växtskyddsmedel 



Kunskapsunderlag

Planeringsverktyg Gårdsvisa beräkningar



www.greppa.nu- webbplats för alla

http://www.greppa.nu-/


Informationsmaterial och sociala medier

› Praktiska råd, en årlig skrift om gödsling, medlemsbrev, 
Twitter, m.m.



Nästa landsbygdsprogram- Eco-schemes?

• Eco-schemes, ska vara obligatoriskt för att erbjuda, men 
frivilligt för lantbrukare att söka. Miljö- och klimatåtgärder 
ska kunna finansieras inom direktstöden. 

• De ska gå utöver de utökade grundvillkoren, vara årliga, 
arealbaserade och behöver inte kopplas till kostnader för 
villkor och inkomstbortfall, vilket ger större flexibilitet och 
man kan betala utifrån värde och miljöeffekt. 

• Hitills finns få detaljförslag och erfarenheten är att 
mycket detaljer kan tillkomma…
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Mellangrödor i odlingssystemet
Göran Bergkvist 
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU



Hur använda mellangrödor i 
Sverige?
• Varför mellangrödor?
• Insådd i vårsäd på våren
• Sådd strax före, vid, eller strax efter skörd av huvudgröda
• Insådd i höstsäd på hösten
• Insådd i höstsäd på våren
• Sådd av höstvete i permanent bottengröda (vitklöver)
• Sådd av höstvete i mellangröda



Varför mellangrödor?
• Matproduktionen måste öka med minimal påverkan på miljön (Foley et al., 2011)

• Ökad produktion med minskad miljöpåverkan kräver intensifiering och att 
intensifieringen sker på ett hållbart sätt.

• Hållbar intensifiering definieras som ”en process eller system där 
jordbruksgrödors avkastning ökar utan negativa effekt på miljön och utan 
uppodling av ny mark”(Pretty och Bharucha, 2014). 

• Ekologisk intensifiering är samma sak, men med skillnaden att det ska ske 
genom att gynna ekosystemtjänster genererade av en ökad biodiversitet i 
odlingssystemen (fritt efter Cassman, 1999 och Doré et al., 2011)

Fortsättning följer…



Varför mellangrödor?
”Conservation agriculture (CA)” (växtodling med liten eller utan 
jordbearbetning) är ett verktyg för att uppnå hållbar intensifiering. Tre principer 
(FAO, 2015. http://www.fao.org/conservation-agriculture/en/):
• Minimal jordbearbetning
• Kontinuerlig marktäckning – gröda, mellangröda eller växtrester
• Varierad växtföljd
Permakultur, regenerativ ekologisk odling, agroekologi, klimatsmart jordbruk, 
etc
Ekologisk intensifiering med hjälp av mellangrödor är en central del i alla 
koncept.
Utmaningen är att faktiskt öka avkastningen med hjälp av mellangrödor.



Matproduktionen måste öka med 
minimal påverkan på miljön
Kan öka genom (Foley et al., 2011):
• Uppodling: stora negativa miljökonsekvenser
• Minskning av skördegapet
• Öka den potentiella avkastningen genom nya kunskaper och innovationer
• Minskat matsvinn
• Förändrade konsumtionsmönster

Mellangrödor kan långsiktigt öka den potentiella avkastningen, men….
Viktigaste syftet: öka effektiviteten i resursanvändningen, minska miljöbelastningen 
öka motståndskraften mot yttre störningar. 



Understödjande gröda

Fånggröda

Avbrottsgröda

Täckgröda

Många funktioner

Gröngödslingsgröda
Bottengröda

Living mulch

- Erosionsskydd
- Ogräskonkurrens

- Minska växtnäringsförluster

- Fixera kväve
- Förbättra markbördigheten

- Utföra funktioner 
under huvudgröda

- Minska förekomst av
sjukdomar och skadegörare

Mångfaldsgröda
Gröda som odlas för att 
understödja huvudgrödor- Gynna pollinerande insekter

- Gynna predatorer



Negativa aspekter
• Uppförökning av skadegörare
• Blir ogräs
• Konkurrerar
• Sänker marktemperatur på våren
• Växtrester blir tekniskt problem
• Etc



Foto: Peter Sylwan

Det ska undvikas



Mål: sluta systemet och ”bygga 
bördighet” med mellangrödor och 
bevarande av växtrester

Foto: Göran Bergkvist
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Insådd i vårsäd
Kärnavkastning vårkorn beroende på utsädesmängd 

av insått engelskt rajgräs
Medeltal av fältförsök på Vreta Kloster, 
Lanna, och Mellby, 1993-1994.



Mängd mellangröda vid vårkornets skörd och mellangrödans 
tillväxt på hösten (Medeltal av nio fältförsök utförda 1992-1994 på Mellby, Lanna och Vreta
Kloster)
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Mängd mellangröda vid vårkornets skörd
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3711-1,2,3,4siteyear

		Plats$		year		Block		Led$		Led		Mgr$		Mgr		MgrElEj		StidMgr$		StidMgr		Nkgha		NNiv		BMKornHa		BMMgrHaS		BMOgrHaS		TotBMHaS		BMMgrHaH		MgrTvHaH		KTsHa		BMGrV		BMGrHaV		led		BMKornHa		BMMgrHaS		BMOgrHaS		TotBMHaS		BMMgrHaH		MgrTvHaH		KTsHa				Cc80N		BMKornHa		BMMgrHaS		BMOgrHaS		TotBMHaS		BMMgrHaH		MgrTvHaH		KTsHa		Cc40N		BMKornHa		BMMgrHaS		BMOgrHaS		TotBMHaS		BMMgrHaH		MgrTvHaH		KTsHa

		Saby		88		1		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		5940		0		160		6100		0		0		3110		0		0		A		7104		0		114		7218		3		3		3523				NoCc		7991		0		65		8056		3		3		4043		NoCc		7104		0		114		7218		3		3		3523

		Saby		88		1		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		9400		0		80		9480		0		0		4600		0		0		B		7991		0		65		8056		3		3		4043

		Saby		88		1		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		5620		1140		140		6900		3100		1960		2970		15		300		C		6857		837		71		7766		2019		1182		3071		DC00		i-rye		7803		796		28		8628		2151		1355		3890		i-rye		6857		837		71		7766		2019		1182		3071

		Saby		88		1		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		5900		960		120		6980		3120		2160		2990		11		220		D		6961		594		104		7659		1927		1333		3376		DC05		i-rye		7401		579		67		8047		1802		1223		3746		i-rye		6961		594		104		7659		1927		1333		3376

		Saby		88		1		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		7940		440		100		8480		2780		2340		3760		89		1780		E		6699		453		66		7218		1709		1256		3493		DC09		i-rye		7437		375		61		7873		1818		1443		3857		i-rye		6699		453		66		7218		1709		1256		3493

		Saby		88		1		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		6300		0		1000		7300		2060		2060		3180		38		760		F		6916		99		248		7263		1248		1148		3348		DC13		i-rye		7398		27		192		7617		1037		1010		3573		i-rye		6916		99		248		7263		1248		1148		3348

		Saby		88		1		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		8640		920		60		9620		3160		2240		4720		9		180		G		7803		796		28		8628		2151		1355		3890

		Saby		88		1		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		7900		940		100		8940		3340		2400		3800		38		760		H		7401		579		67		8047		1802		1223		3746		DC00		p-rye		8584		486		32		9102		1718		1231		4203		p-rye		7304		397		87		7788		1515		1118		3454

		Saby		88		1		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		7860		460		100		8420		2820		2360		3700		103		2060		I		7437		375		61		7873		1818		1443		3857		DC05		p-rye		8191		323		39		8553		1581		1258		4047		p-rye		6532		304		98		6934		1470		1166		3080

		Saby		88		1		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		6840		0		620		7460		1680		1680		3660		18		360		J		7398		27		192		7617		1037		1010		3573		DC09		p-rye		8376		158		84		8618		1374		1216		3969		p-rye		7119		173		87		7378		1249		1076		3538

		Saby		88		1		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		6220		440		160		6820		2560		2120		3070		51		1020		K		7304		397		87		7788		1515		1118		3454		DC13		p-rye		8463		16		103		8581		712		696		3863		p-rye		7820		23		156		7999		941		917		3524

		Saby		88		1		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		6640		460		360		7460		2580		2120		3250		22		440		L		6532		304		98		6934		1470		1166		3080

		Saby		88		1		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		7800		360		140		8300		2300		1940		3730		77		1540		M		7119		173		87		7378		1249		1076		3538		DC00		red cl		7662		328		108		8097		1798		1470		3643		red cl		7121		586		45		7752		2017		1431		3314

		Saby		88		1		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		6500		0		500		7000		1560		1560		3250		71		1420		N		7820		23		156		7999		941		917		3524		DC05		red cl		7791		303		58		8152		1655		1353		3872		red cl		7567		664		62		8293		2025		1360		3352

		Saby		88		1		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		8460		480		80		9020		2900		2420		4740		73		1460		O		8584		486		32		9102		1718		1231		4203		DC09		red cl		8212		241		70		8523		1766		1525		3984		red cl		6999		602		52		7653		1941		1339		3471

		Saby		88		1		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		9320		200		40		9560		2680		2480		4590		64		1280		P		8191		323		39		8553		1581		1258		4047		DC13		red cl		7472		0		122		7594		620		620		3658		red cl		6787		43		205		7036		1022		979		3233

		Saby		88		1		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		9640		80		100		9820		1820		1740		4670		33		660		Q		8376		158		84		8618		1374		1216		3969

		Saby		88		1		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		7480		40		240		7760		1240		1200		3960		74		1480		R		8463		16		103		8581		712		696		3863

		Saby		88		1		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		9260		340		120		9720		2600		2260		4090		64		1280		S		7121		586		45		7752		2017		1431		3314

		Saby		88		1		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		7080		640		80		7800		1740		1100		3800		84		1680		T		7567		664		62		8293		2025		1360		3352

		Saby		88		1		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		8160		320		100		8580		2480		2160		4200		87		1740		U		6999		602		52		7653		1941		1339		3471

		Saby		88		1		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		6080		0		860		6940		2440		2440		3140		78		1560		V		6787		43		205		7036		1022		979		3233

		Saby		88		1		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		8300		540		100		8940		2440		1900		3800		86		1720		X		7662		328		108		8097		1798		1470		3643

		Saby		88		1		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		9820		260		100		10180		1880		1620		4760		56		1120		Y		7791		303		58		8152		1655		1353		3872

		Saby		88		1		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		7280		540		80		7900		2840		2300		3670		102		2040		Z		8212		241		70		8523		1766		1525		3984

		Saby		88		1		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		9260		0		240		9500		1100		1100		4480		12		240		AA		7472		0		122		7594		620		620		3658

		Saby		88		1		AE		27		Vitkl		4		2		DC00		1		40		1		8600		140		360		9100		2360		2220		3850		56		1120		AE		7615		202		113		7929		1294		1092		3603

		Saby		88		1		OE		28		Vitkl		4		2		DC00		1		80		2		7100		300		380		7780		3100		2800		3630		85		1700		OE		7451		144		223		7819		1345		1201		3721

		Saby		88		2		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		7960		0		260		8220		0		0		3720		0		0

		Saby		88		2		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		8840		0		80		8920		0		0		4310		0		0

		Saby		88		2		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		9220		680		100		10000		3460		2780		4100		20		400

		Saby		88		2		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		8040		720		220		8980		3420		2700		4110		29		580

		Saby		88		2		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		7300		560		80		7940		2560		2000		3980		18		360

		Saby		88		2		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		7780		20		360		8160		2220		2200		3770		80		1600

		Saby		88		2		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		8240		960		80		9280		3380		2420		4380		18		360

		Saby		88		2		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		9160		520		340		10020		2560		2040		4500		16		320

		Saby		88		2		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		9760		260		60		10080		2780		2520		4210		38		760

		Saby		88		2		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		9280		0		680		9960		2100		2100		4230		24		480

		Saby		88		2		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		9560		220		280		10060		2360		2140		4200		30		600

		Saby		88		2		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		8220		340		60		8620		3060		2720		3660		21		420

		Saby		88		2		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		8220		140		80		8440		1840		1700		3850		22		440

		Saby		88		2		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		8600		0		260		8860		1700		1700		4130		47		940

		Saby		88		2		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		9220		420		80		9720		2760		2340		4860		18		360

		Saby		88		2		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		10080		220		80		10380		2640		2420		4560		83		1660

		Saby		88		2		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		10360		0		200		10560		1980		1980		4440		18		360

		Saby		88		2		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		8320		0		300		8620		1400		1400		4250		59		1180

		Saby		88		2		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		7560		580		40		8180		3060		2480		4190		81		1620

		Saby		88		2		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		7520		700		80		8300		2840		2140		3840		89		1780

		Saby		88		2		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		7880		780		60		8720		3160		2380		3990		80		1600

		Saby		88		2		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		6920		0		280		7200		1480		1480		3760		40		800

		Saby		88		2		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		9300		120		100		9520		1840		1720		4420		68		1360

		Saby		88		2		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		7440		360		80		7880		2180		1820		4240		78		1560

		Saby		88		2		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		10080		80		40		10200		2100		2020		4760		61		1220

		Saby		88		2		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		7940		0		380		8320		1660		1660		3950		39		780

		Saby		88		2		AE		27		Vitkl		4		2		DC00		1		40		1		7260		0		500		7760		2520		2520		4260		118		2360

		Saby		88		2		OE		28		Vitkl		4		2		DC00		1		80		2		10760		0		140		10900		2480		2480		4550		42		840

		Saby		88		3		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		9600		0		60		9660		0		0		4160		0		0

		Saby		88		3		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		8940		0		200		9140		0		0		4550		0		0

		Saby		88		3		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		7680		1300		240		9220		3260		1960		3340		18		360

		Saby		88		3		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		8420		740		120		9280		3420		2680		4270		66		1320

		Saby		88		3		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		7460		380		240		8080		2620		2240		3690		64		1280

		Saby		88		3		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		8420		0		220		8640		2900		2900		4100		64		1280

		Saby		88		3		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		8260		820		80		9160		4400		3580		4210		29		580

		Saby		88		3		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		9760		520		40		10320		2320		1800		4860		60		1200

		Saby		88		3		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		8180		200		200		8580		3380		3180		5200		57		1140

		Saby		88		3		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		9020		0		680		9700		2660		2660		4360		76		1520

		Saby		88		3		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		8060		420		320		8800		2120		1700		3690		93		1860

		Saby		88		3		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		8780		300		200		9280		2880		2580		4090		82		1640

		Saby		88		3		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		7240		240		300		7780		2020		1780		3770		58		1160

		Saby		88		3		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		7840		0		360		8200		2000		2000		4000		60		1200

		Saby		88		3		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		10100		600		120		10820		2380		1780		4850		82		1640

		Saby		88		3		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		9860		280		260		10400		2720		2440		4490		82		1640

		Saby		88		3		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		10400		100		0		10500		2960		2860		4370		52		1040

		Saby		88		3		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		8940		0		300		9240		1600		1600		4620		81		1620

		Saby		88		3		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		8460		820		40		9320		3120		2300		4330		92		1840

		Saby		88		3		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		9340		480		40		9860		3580		3100		4170		83		1660

		Saby		88		3		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		7920		520		60		8500		2580		2060		4570		86		1720

		Saby		88		3		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		9060		0		800		9860		1620		1620		3510		0		0

		Saby		88		3		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		9660		180		120		9960		1720		1540		4850		84		1680

		Saby		88		3		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		9100		460		80		9640		2420		1960		4620		75		1500

		Saby		88		3		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		10520		0		160		10680		2540		2540		5030		69		1380

		Saby		88		3		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		9060		0		440		9500		1220		1220		4140		35		700

		Saby		88		3		AE		27		Vitkl		4		2		DC00		1		40		1		9060		0		80		9140		3020		3020		4490		73		1460

		Saby		88		3		OE		28		Vitkl		4		2		DC00		1		80		2		7740		0		1120		8860		2940		2940		4370		79		1580

		Toen		88		1		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		4767		0		53		4820		13		13		2170

		Toen		88		1		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		5520		0		27		5547		13		13		3020

		Toen		88		1		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		4747		700		7		5453		1434		734		1660

		Toen		88		1		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		3167		333		513		4013		1815		1482		2240

		Toen		88		1		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		4187		327		13		4527		1434		1108		2200

		Toen		88		1		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		3793		0		367		4160		1164		1164		1950

		Toen		88		1		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		5433		967		0		6400		1815		848		2960

		Toen		88		1		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		5413		873		7		6293		1815		942		2670

		Toen		88		1		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		4920		560		33		5513		1434		874		2930

		Toen		88		1		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		4707		53		67		4827		1164		1110		2510

		Toen		88		1		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		3860		280		13		4153		1434		1154		2290

		Toen		88		1		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		6200		193		13		6407		1164		970		2080

		Toen		88		1		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		4453		100		13		4567		1164		1064		2270

		Toen		88		1		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		4953		0		13		4967		768		768		2100

		Toen		88		1		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		4613		807		0		5420		1434		628		2650

		Toen		88		1		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		4900		573		40		5513		1815		1242		2700

		Toen		88		1		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		4947		220		307		5473		1434		1214		2540

		Toen		88		1		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		4040		0		173		4213		768		768		2470

		Toen		88		1		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		3487		1033		0		4520		2541		1508		2380

		Toen		88		1		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		4327		180		233		4740		1434		1254		2070

		Toen		88		1		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		5660		740		0		6400		2541		1801		2880

		Toen		88		1		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		4640		73		53		4767		1815		1742		2490

		Toen		88		1		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		3580		180		653		4413		2541		2361		1950

		Toen		88		1		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		4273		407		7		4687		1815		1408		2630

		Toen		88		1		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		6107		387		30		6523		2541		2154		3230

		Toen		88		1		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		5833		0		0		5833		768		768		3390

		Toen		88		1		AE		27		Vitkl		4		2		DC00		1		40		1		4593		633		33		5260		2541		1908		2130

		Toen		88		1		OE		28		Vitkl		4		2		DC00		1		80		2		4540		333		493		5367		2541		2208		2430

		Toen		88		2		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		3827		0		630		4457		13		13		2410

		Toen		88		2		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		8033		0		0		8033		13		13		3720

		Toen		88		2		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		5420		820		47		6287		2541		1721		2380

		Toen		88		2		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		5380		553		0		5933		1434		881		2720

		Toen		88		2		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		4833		607		0		5440		2541		1934		2290

		Toen		88		2		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		5073		607		187		5867		1434		828		2480

		Toen		88		2		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		7800		873		0		8673		2541		1668		3400

		Toen		88		2		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		5040		493		153		5687		1815		1322		2800

		Toen		88		2		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		5260		607		253		6120		2541		1934		2940

		Toen		88		2		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		4320		120		67		4507		1815		1695		2620

		Toen		88		2		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		6667		653		0		7320		1815		1162		2830

		Toen		88		2		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		5133		220		153		5507		1434		1214		2150

		Toen		88		2		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		5187		100		0		5287		1815		1715		2970

		Toen		88		2		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		5387		0		13		5400		1434		1434		3060

		Toen		88		2		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		5713		840		0		6553		2541		1701		2570

		Toen		88		2		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		5553		347		13		5913		2541		2194		2850

		Toen		88		2		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		5680		327		120		6127		2541		2214		2910

		Toen		88		2		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		5827		0		13		5840		768		768		2800

		Toen		88		2		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		4640		633		7		5280		2541		1908		2060

		Toen		88		2		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		5147		600		53		5800		2541		1941		1920

		Toen		88		2		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		3960		840		27		4827		2541		1701		1780

		Toen		88		2		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		5240		160		20		5420		1434		1274		1950

		Toen		88		2		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		5313		1367		73		6753		2541		1174		2760

		Toen		88		2		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		6500		267		167		6933		1815		1548		2750

		Toen		88		2		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		5720		373		367		6460		1815		1442		2730

		Toen		88		2		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		5773		0		67		5840		768		768		2790

		Toen		88		2		AE		27		Vitkl		4		2		DC00		1		40		1		4987		893		40		5920		2541		1648		2660

		Toen		88		2		OE		28		Vitkl		4		2		DC00		1		80		2		5187		847		20		6053		2541		1694		2520

		Toen		88		3		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		4940		0		20		4960		13		13		2390

		Toen		88		3		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		5720		0		13		5733		13		13		2720

		Toen		88		3		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		4220		827		0		5047		1434		608		1980

		Toen		88		3		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		6600		440		0		7040		1815		1375		3030

		Toen		88		3		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		5227		280		0		5507		1434		1154		2570

		Toen		88		3		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		5420		107		0		5527		1434		1328		2710

		Toen		88		3		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		6887		753		0		7640		2541		1788		3490

		Toen		88		3		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		6700		260		0		6960		1815		1555		3670

		Toen		88		3		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		5387		353		7		5747		1815		1462		3430

		Toen		88		3		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		5567		113		7		5687		1164		1050		2940

		Toen		88		3		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		4407		533		7		4947		1815		1282		1910

		Toen		88		3		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		5273		220		27		5520		1164		944		2380

		Toen		88		3		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		3867		213		7		4087		1164		950		2120

		Toen		88		3		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		6060		60		60		6180		1164		1104		2500

		Toen		88		3		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		5987		587		0		6573		1815		1228		3250

		Toen		88		3		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		5620		413		0		6033		1434		1021		2530

		Toen		88		3		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		7160		193		0		7353		1434		1241		3570

		Toen		88		3		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		5747		47		27		5820		1164		1117		2900

		Toen		88		3		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		3827		727		13		4567		2541		1814		2320

		Toen		88		3		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		5453		913		13		6380		2541		1628		2400

		Toen		88		3		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		2933		907		13		3853		1815		908		2020

		Toen		88		3		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		6207		247		7		6460		1434		1188		2880

		Toen		88		3		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		5287		267		7		5560		1815		1548		2580

		Toen		88		3		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		5620		180		27		5827		1815		1635		2900

		Toen		88		3		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		6320		427		7		6753		1815		1388		2500

		Toen		88		3		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		4893		0		0		4893		768		768		2590

		Toen		88		3		AE		27		Vitkl		4		2		DC00		1		40		1		4300		753		0		5053		2541		1788		2150

		Toen		88		3		OE		28		Vitkl		4		2		DC00		1		80		2		5627		253		127		6007		2541		2288		2850

		Saby		89		1		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		10920		0		60		10980		0		0		5670

		Saby		89		1		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		7600		0		20		7620		0		0		3800

		Saby		89		1		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		7680		280		20		7980		1720		1440		3240

		Saby		89		1		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		9540		60		0		9600		1040		980		4690

		Saby		89		1		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		9080		100		20		9200		1280		1180		5260

		Saby		89		1		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		7060		0		20		7080		460		460		2720

		Saby		89		1		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		7480		520		60		8060		1380		860		3790

		Saby		89		1		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		8660		240		0		8900		1160		920		4190

		Saby		89		1		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		9580		360		20		9960		1320		960		4980

		Saby		89		1		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		6620		0		0		6620		260		260		3920

		Saby		89		1		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		10420		60		20		10500		880		820		4590

		Saby		89		1		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		5960		340		20		6320		560		220		3960

		Saby		89		1		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		9580		20		20		9620		460		440		4590

		Saby		89		1		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		9000		0		20		9020		100		100		4080

		Saby		89		1		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		13460		140		0		13600		780		640		6500

		Saby		89		1		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		10860		100		0		10960		600		500		5890

		Saby		89		1		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		9140		20		0		9160		680		660		3680

		Saby		89		1		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		7700		0		20		7720		160		160		3680

		Saby		89		1		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		8620		640		0		9260		660		20		3900

		Saby		89		1		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		7640		20		20		7680		840		820		3250

		Saby		89		1		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		6160		0		120		6280		540		540		3320

		Saby		89		1		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		7940		0		0		7940		100		100		4350

		Saby		89		1		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		8020		140		0		8160		920		780		3710

		Saby		89		1		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		6760		20		20		6800		660		640		3670

		Saby		89		1		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		11620		0		0		11620		480		480		5350

		Saby		89		1		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		7020		0		120		7140		40		40		3970

		Saby		89		1		AE		27		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		10540		0		20		10560		0		0		4770

		Saby		89		1		OE		28		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		6660		0		20		6680		0		0		3840

		Saby		89		2		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		9040		0		40		9080		0		0		4460

		Saby		89		2		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		8820		0		140		8960		0		0		4900

		Saby		89		2		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		8340		500		0		8840		1100		600		4230

		Saby		89		2		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		8160		340		0		8500		920		580		3680

		Saby		89		2		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		8880		140		0		9020		920		780		4420

		Saby		89		2		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		9180		0		0		9180		340		340		3980

		Saby		89		2		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		9100		240		0		9340		1400		1160		4370

		Saby		89		2		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		9420		240		40		9700		1520		1280		4920

		Saby		89		2		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		11680		180		0		11860		1060		880		5480

		Saby		89		2		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		9680		0		20		9700		360		360		3840

		Saby		89		2		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		9780		120		0		9900		820		700		4430

		Saby		89		2		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		7520		20		100		7640		820		800		3490

		Saby		89		2		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		6000		20		20		6040		700		680		3680

		Saby		89		2		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		9420		20		0		9440		180		160		4850

		Saby		89		2		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		8480		100		20		8600		820		720		4970

		Saby		89		2		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		7720		20		0		7740		800		780		4390

		Saby		89		2		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		8220		100		0		8320		500		400		4750

		Saby		89		2		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		13040		0		0		13040		0		0		5720

		Saby		89		2		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		10220		120		40		10380		1220		1100		4800

		Saby		89		2		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		9260		120		40		9420		540		420		4150

		Saby		89		2		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		8200		20		40		8260		600		580		3700

		Saby		89		2		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		9540		0		20		9560		20		20		4240

		Saby		89		2		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		8520		0		160		8680		960		960		4170

		Saby		89		2		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		8580		0		20		8600		600		600		4470

		Saby		89		2		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		8120		20		20		8160		460		440		4350

		Saby		89		2		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		10360		0		0		10360		0		0		3670

		Saby		89		2		AE		27		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		12120		0		0		12120		0		0		5300

		Saby		89		2		OE		28		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		9980		0		20		10000		0		0		4300

		Saby		89		3		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		8420		0		0		8420		0		0		4940

		Saby		89		3		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		8900		0		40		8940		0		0		5850

		Saby		89		3		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		9720		680		0		10400		1300		620		4310

		Saby		89		3		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		9500		240		0		9740		940		700		4110

		Saby		89		3		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		8020		180		0		8200		780		600		4470

		Saby		89		3		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		10240		0		20		10260		200		200		4960

		Saby		89		3		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		9200		460		0		9660		1280		820		4540

		Saby		89		3		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		10700		20		60		10780		880		860		5820

		Saby		89		3		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		10760		240		0		11000		1020		780		5380

		Saby		89		3		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		10240		0		0		10240		180		180		5220

		Saby		89		3		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		10460		380		0		10840		680		300		4880

		Saby		89		3		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		9220		160		0		9380		460		300		5090

		Saby		89		3		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		9560		0		20		9580		540		540		4750

		Saby		89		3		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		11520		0		0		11520		120		120		3590

		Saby		89		3		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		11800		140		20		11960		960		820		5290

		Saby		89		3		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		9940		80		0		10020		540		460		5650

		Saby		89		3		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		9840		40		0		9880		520		480		4680

		Saby		89		3		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		11380		0		40		11420		20		20		5080

		Saby		89		3		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		9480		240		60		9780		1400		1160		4460

		Saby		89		3		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		7980		80		20		8080		720		640		4530

		Saby		89		3		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		9180		40		0		9220		240		200		3770

		Saby		89		3		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		8580		0		60		8640		60		60		4600

		Saby		89		3		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		11440		40		20		11500		1020		980		5120

		Saby		89		3		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		9480		20		100		9600		420		400		5590

		Saby		89		3		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		9780		0		0		9780		720		720		4740

		Saby		89		3		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		9520		0		120		9640		20		20		5310

		Saby		89		3		AE		27		ingen		0		1		NoCC		0		40		1		10880		0		0		10880		0		0		4120

		Saby		89		3		OE		28		ingen		0		1		NoCC		0		80		2		9080		0		140		9220		0		0		5230

		Toen		89		1		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		6940		0		40		6980		0		0		3400

		Toen		89		1		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		6320		0		120		6440		0		0		3670

		Toen		89		1		C		1		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		5580		560		20		6160		1120		560		2790

		Toen		89		1		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		3640		780		240		4660		1620		840		1960

		Toen		89		1		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		5120		280		120		5520		1140		860		2610

		Toen		89		1		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		5640		0		80		5720		540		540		3150

		Toen		89		1		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		6600		860		0		7460		1020		160		3850

		Toen		89		1		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		4480		840		60		5380		1380		540		2560

		Toen		89		1		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		5060		280		20		5360		1240		960		2630

		Toen		89		1		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		6460		20		100		6580		400		380		3560

		Toen		89		1		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		6140		360		40		6540		1060		700		3020

		Toen		89		1		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		3380		180		120		3680		1340		1160		2000

		Toen		89		1		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		5220		80		60		5360		640		560		2840

		Toen		89		1		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		5300		0		60		5360		600		600		3100

		Toen		89		1		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		4940		220		20		5180		1060		840		2300

		Toen		89		1		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		7020		420		20		7460		860		440		3750

		Toen		89		1		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		8040		300		260		8600		860		560		3850

		Toen		89		1		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		9720		0		0		9720		400		400		4430

		Toen		89		1		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		4420		140		20		4580		880		740		1820

		Toen		89		1		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		6360		1100		120		7580		2660		1560		3040

		Toen		89		1		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		5960		140		20		6120		1680		1540		3180

		Toen		89		1		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		5300		0		280		5580		320		320		2970

		Toen		89		1		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		5780		60		20		5860		1700		1640		3550

		Toen		89		1		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		6760		200		0		6960		1400		1200		2710

		Toen		89		1		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		6300		20		20		6340		1740		1720		3600

		Toen		89		1		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		5760		0		40		5800		20		20		2800

		Toen		89		1		AE		27		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		6040		0		120		6160		0		0		3020

		Toen		89		1		OE		28		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		3580		0		40		3620		0		0		1740

		Toen		89		2		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		7100		0		40		7140		0		0		2780

		Toen		89		2		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		8660		0		60		8720		0		0		3010

		Toen		89		2		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		5540		1060		180		6780		1980		920		2620

		Toen		89		2		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		7520		620		0		8140		1760		1140		3480

		Toen		89		2		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		6980		740		100		7820		1540		800		3480

		Toen		89		2		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		7960		40		340		8340		1080		1040		3660

		Toen		89		2		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		7060		1100		0		8160		1320		220		3050

		Toen		89		2		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		5700		920		0		6620		1520		600		1910

		Toen		89		2		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		5800		280		20		6100		1320		1040		2390

		Toen		89		2		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		8700		0		20		8720		420		420		3320

		Toen		89		2		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		5120		520		0		5640		1280		760		2170

		Toen		89		2		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		6140		520		60		6720		1080		560		1970

		Toen		89		2		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		10100		260		0		10360		960		700		4170

		Toen		89		2		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		10860		0		0		10860		660		660		3860

		Toen		89		2		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		8360		660		20		9040		1580		920		3460

		Toen		89		2		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		10700		340		20		11060		1240		900		4550

		Toen		89		2		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		8100		200		20		8320		800		600		3340

		Toen		89		2		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		8200		0		20		8220		400		400		3040

		Toen		89		2		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		8900		340		180		9420		2100		1760		2700

		Toen		89		2		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		10800		1040		0		11840		2340		1300		3600

		Toen		89		2		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		9860		740		20		10620		2480		1740		3670

		Toen		89		2		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		6480		0		0		6480		760		760		2560

		Toen		89		2		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		7840		0		40		7880		1380		1380		2640

		Toen		89		2		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		13040		20		0		13060		2500		2480		4730

		Toen		89		2		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		8340		20		0		8360		1380		1360		3030

		Toen		89		2		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		5500		0		60		5560		120		120		2290

		Toen		89		2		AE		27		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		7480		0		200		7680		0		0		3450

		Toen		89		2		OE		28		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		10400		0		0		10400		0		0		4760

		Toen		89		3		A		1		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		5800		0		0		5800		0		0		3060

		Toen		89		3		B		2		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		9140		0		0		9140		0		0		4360

		Toen		89		3		C		3		Itraj		1		1		DC00		1		40		1		8520		1500		100		10120		1780		280		3230

		Toen		89		3		D		4		Itraj		1		1		DC05		2		40		1		7660		1340		40		9040		1820		480		3230

		Toen		89		3		E		5		Itraj		1		1		DC09		3		40		1		5360		1400		120		6880		1480		80		3190

		Toen		89		3		F		6		Itraj		1		1		DC13		4		40		1		6120		420		380		6920		1140		720		3510

		Toen		89		3		G		7		Itraj		1		1		DC00		1		80		2		8940		1080		60		10080		1580		500		3920

		Toen		89		3		H		8		Itraj		1		1		DC05		2		80		2		5880		1080		0		6960		1500		420		3250

		Toen		89		3		I		9		Itraj		1		1		DC09		3		80		2		5000		720		20		5740		1080		360		3010

		Toen		89		3		J		10		Itraj		1		1		DC13		4		80		2		7340		20		40		7400		240		220		2700

		Toen		89		3		K		11		Enraj		2		1		DC00		1		40		1		6960		780		200		7940		1360		580		4370

		Toen		89		3		L		12		Enraj		2		1		DC05		2		40		1		5920		700		60		6680		1100		400		2840

		Toen		89		3		M		13		Enraj		2		1		DC09		3		40		1		8200		540		380		9120		1380		840		3710

		Toen		89		3		N		14		Enraj		2		1		DC13		4		40		1		8400		200		580		9180		1000		800		3770

		Toen		89		3		O		15		Enraj		2		1		DC00		1		80		2		11880		840		20		12740		1580		740		4990

		Toen		89		3		P		16		Enraj		2		1		DC05		2		80		2		6720		880		0		7600		1100		220		2610

		Toen		89		3		Q		17		Enraj		2		1		DC09		3		80		2		8980		320		0		9300		960		640		4830

		Toen		89		3		R		18		Enraj		2		1		DC13		4		80		2		11160		100		100		11360		620		520		3400

		Toen		89		3		S		19		Rkl		3		1		DC00		1		40		1		6580		1420		20		8020		1540		120		2720

		Toen		89		3		T		20		Rkl		3		1		DC05		2		40		1		9900		2100		40		12040		2520		420		3450

		Toen		89		3		U		21		Rkl		3		1		DC09		3		40		1		8120		2180		160		10460		2640		460		4570

		Toen		89		3		V		22		Rkl		3		1		DC13		4		40		1		5460		40		80		5580		780		740		2340

		Toen		89		3		X		23		Rkl		3		1		DC00		1		80		2		8900		1040		0		9940		2700		1660		4160

		Toen		89		3		Y		24		Rkl		3		1		DC05		2		80		2		6120		1440		100		7660		2360		920		3390

		Toen		89		3		Z		25		Rkl		3		1		DC09		3		80		2		8360		1020		120		9500		2760		1740		4820

		Toen		89		3		AA		26		Rkl		3		1		DC13		4		80		2		8740		0		0		8740		960		960		4520

		Toen		89		3		AE		27		ingen		0		0		NoCC		0		40		1		5520		0		0		5520		0		0		3040

		Toen		89		3		OE		28		ingen		0		0		NoCC		0		80		2		8760		0		180		8940		0		0		4430
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Såtid mellangröda

Biomassa(kgts/ha) stråsäd(korn) i klippta rutor vid skörd

total  biomassa vid skörd, kg/ha, räknat från klippt halvcirkel.

Biomassa mellengröda (kgts/ha) efter tillväxtens slut på hösten, från klippt halvcirkel.

Mellangrödans tillväxt (kgts/ha) under hösten

Kärna kg/ha, tröskat med tröska. Torrsubstansvikt.

Grönmassa(gts/0.5m2) på våren. Provet klipptes på en m2, omräknats till 0.5 m2, för att bli jämförbart med höstvärdena För led A och B saknas värde. Block III, led V saknas också.Se cell X2

Biomassa(kgts/ha) stråsäd(korn) i klippta rutor vid skörd

total  biomassa vid skörd, kg/ha, räknat från klippt halvcirkel.

Biomassa mellengröda (kgts/ha) efter tillväxtens slut på hösten, från klippt halvcirkel.

Mellangrödans tillväxt (kgts/ha) under hösten

Kärna kg/ha, tröskat med tröska. Torrsubstansvikt.

Biomassa(kgts/ha) stråsäd(korn) i klippta rutor vid skörd

total  biomassa vid skörd, kg/ha, räknat från klippt halvcirkel.

Biomassa mellengröda (kgts/ha) efter tillväxtens slut på hösten, från klippt halvcirkel.

Mellangrödans tillväxt (kgts/ha) under hösten

Kärna kg/ha, tröskat med tröska. Torrsubstansvikt.

Biomassa(kgts/ha) stråsäd(korn) i klippta rutor vid skörd

total  biomassa vid skörd, kg/ha, räknat från klippt halvcirkel.

Biomassa mellengröda (kgts/ha) efter tillväxtens slut på hösten, från klippt halvcirkel.

Mellangrödans tillväxt (kgts/ha) under hösten

Kärna kg/ha, tröskat med tröska. Torrsubstansvikt.

Led V i block III saknas. Detta är den sista rutan. Har ett prov kommit bort och gjort räkningen felaktig kan flera värden vara fel.
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Relative time of undersowing

Dry matter (kg/ha)
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Biomassa (kg/ha)





Ohlander et al., 1996



Höstraps och oljerättika i november efter sådd på 
träda i början av augusti = potentialen

Sådd vid 
skörd av 
spannmål



Mellangrödor på Bjertorp i Västergötland i november 2005
Mellangrödorna såddes efter träda den 24/8

Begränsade av 
temperatur



Mineraliskt kväve i markprofilen vid sådd av 
mellangröda och sent på hösten – sådd efter svartträda
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Ofta brist på vatten 
och/eller kväve vid sådd 
på sommaren

Höstraps i november.

Sådd efter höstvete
i mitten av augusti.

Ska mellangrödorna 
prestera krävs tid och 
resurser för tillväxt



Höstraps i november.

Sådd efter höstvete
i mitten av augusti.

Vi har en kort 
Odlingssäsong.

Oljerättika
Sådd 25/8
Uppsala

Luddvicker
Sådd 25/8
Uppsala

2014-10-30 2014-10-30

Plus?



2014-05 20

Foto: Göran Bergkvist

Luddvicker i Uppland
Sådd 20/8, 101 kg/ha
Ingen effekt på 
efterföljande majs

Nackdelar:
• Dyrt
• Sen sådd av majs
• Dålig ogräskontroll
• Lägre marktemperatur



Thorup-Kristensen et al.



Foto: Göran Bergkvist Foto: Göran Bergkvist

Ogräskontroll med mellangrödor utan herbicid
Konkurrens eller konkurrens i kombination med 
mekanisk bearbetning?



Horizontalskäraren. Kverneland prototyp 2017
Brandsaeter, Mangerud, Børresen, Lundkvist med flera



Direktsådd i mellangröda













Bild: Farmers weekly



Bergkvist, G., Ohlander, L. & 
Rydberg, T. 2002. Insådd av 
mellangrödor i höstsäd. Rapport nr 
4. Institutionen för ekologi och 
växtproduktionslära, SLU. Uppsala. 
54 sidor.

OBS!
Vitklöver insådd på 
hösten fungerade bra i 
ett försök av sex.

Insådd på hösten och våren i höstsäd



Effekt av mellangröda på höstvetets avkastning (4 
försök)
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Bergkvist G., Wetterlind J. & Stenberg, M.


Diagr2
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Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

Avkastning (Mg ts/ha)

3.498312196

3.5279421087

3.5271940539

3.5287190729

3.4952066968

3.5485851202

5.5235944243

5.5119954637

5.5463202253

5.6650974909

5.5891324598

5.5455408174

6.608690839

6.6351603182

6.6039129541

6.6044603671

6.6295391501

6.6284497331

6.9979522638

7.0187179512

7.0901379179

6.9766036802

7.019589078

6.9463787524



Blad1

		

						Lanna 1																Lönnstorp 1																Lanna 2																Lönnstorp 2																Medel Lanna																Medel Lönnstorp																Medel alla

						avk ar 1																avk 1

								kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mgr		eng raj		vitklöver		rödklöver		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mellangröda		engelskt rajgräs		vitklöver		rödklöver		eng.raj + vitklöver		eng.raj. + rödklöver

						N0		3871		3848		4130		3672		3933		3963				0		3291		3475		3118		3564		3213		3387				N0		2505		2450		2499		2587		2355		2422				N0		4325		4339		4362		4293		4480		4421				N0		3188		3149		3314		3129		3144		3193				N0		3808		3907		3740		3928		3846		3904				0		3		4		4		4		3		4

						N60		5718		5863		5927		5805		5756		5792				60		5704		5467		5547		5882		5742		5614				N60		4187		4332		4262		4319		4236		4361				N60		6485		6386		6450		6654		6622		6414				N60		4952		5097		5094		5062		4996		5077				N60		6095		5927		5999		6268		6182		6014				60		6		6		6		6		6		6

						N120		6480		6430		6429		6385		6464		6349				120		6854		6971		7106		7088		7112		7193				N120		5433		5593		5314		5309		5260		5317				N120		7667		7546		7567		7635		7682		7655				N120		5957		6012		5871		5847		5862		5833				N120		7261		7258		7337		7362		7397		7424				120		7		7		7		7		7		7

						N180		6601		6671		6622		6636		6638		6605				180		7626		7608		7832		7564		7708		7409				N180		5761		5766		5933		5739		5718		5769				N180		8003		8030		7973		7967		8014		8003				N180		6181		6219		6277		6187		6178		6187				N180		7815		7819		7903		7766		7861		7706				180		7		7		7		7		7		7

						avk ar 2																avk 2

								kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mgr		eng raj		vitklöver		rödklöver		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mellangröda		engelskt rajgräs		vitklöver		rödklöver		eng.raj + vitklöver		eng.raj. + rödklöver

						N0		1956		1928		3061		3649		3218		3037				0		3554		3366		6367		5912		6160		5646				N0		2391		2356		5409		4503		4712		4362				N0		3367		4017		6550		5883		6783		5967				N0		2173		2142		4235		4076		3965		3699				N0		3460		3691		6458		5898		6471		5806				0		3		3		5		5		5		5

						N60		2122		2167		2392		2483		2157		2600				60		3598		3186		5892		5521		4884		4984				N60		2396		1914		4361		4151		3936		4147				N60		3667		3967		6267		5367		5700		5600				N60		2259		2040		3376		3317		3046		3374				N60		3633		3577		6079		5444		5292		5292				60		3		3		5		4		4		4

						N120		2481		2153		2507		2691		2302		2259				120		3403		3345		4927		5070		4012		4537				N120		2299		2164		4210		4459		3440		3827				N120		3833		4583		5900		5717		5700		5383				N120		2390		2159		3359		3575		2871		3043				N120		3618		3964		5413		5394		4856		4960				120		3		3		4		4		4		4

						N180		2774		2762		2742		3070		2621		2544				180		3550		3449		4502		4838		3645		3981				N180		3366		3070		5249		5153		4092		4579				N180		4333		5583		6000		5433		6333		5733				N180		3070		2916		3996		4112		3357		3562				N180		3942		4516		5251		5136		4989		4857				180		4		4		5		5		4		4

						avk tot																avk tot

								kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mgr		eng raj		vitklöver		rödklöver		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mellangröda		engelskt rajgräs		vitklöver		rödklöver		eng.raj + vitklöver		eng.raj. + rödklöver

						N0		5827		5776		7191		7321		7151		7000				0		6846		6840		9485		9476		9373		9033				N0		4896		4806		7908		7090		7067		6785				N0		7692		8355		10912		10176		11263		10388				N0		5362		5291		7549		7205		7109		6892				N0		7269		7598		10198		9826		10318		9711				0		6		6		9		9		9		8

						N60		7839		8030		8319		8289		7913		8393				60		9303		8653		11439		11403		10626		10598				N60		6582		6246		8622		8470		8172		8509				N60		10152		10353		12717		12020		12322		12014				N60		7211		7138		8470		8379		8043		8451				N60		9727		9503		12078		11712		11474		11306				60		8		8		10		10		10		10

						N120		8961		8583		8936		9077		8765		8607				120		10257		10316		12033		12159		11124		11730				N120		7731		7758		9524		9768		8700		9143				N120		11501		12129		13467		13352		13382		13039				N120		8346		8170		9230		9423		8733		8875				N120		10879		11223		12750		12755		12253		12384				120		10		10		11		11		10		11

						N180		9376		9433		9365		9706		9260		9149				180		11176		11057		12334		12402		11354		11390				N180		9127		8836		11182		10892		9811		10348				N180		12337		13613		13973		13400		14347		13736				N180		9252		9135		10273		10299		9535		9749				N180		11756		12335		13154		12901		12850		12563				180		11		11		12		12		11		11

																																																																																																						0		Utan mellangröda		engelskt rajgräs		vitklöver		rödklöver		eng.raj + vitklöver		eng.raj. + rödklöver

																																																																																																						60		36		31		23		25		17		26

																																																																																																						120		19		23		12		17		12		13

																																																																																																						180		15		17		12		9		12		9





Blad1

		



Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

Avkastning (Mg ts/ha)



Blad2

		



Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

Avkastning (Mg ts/ha)



Blad3

		



Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

Avkastning (Mg ts/ha)



		



Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

kg kärna/kg N
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Vitklöver + 
engelskt rajgräs
Insått i höstvete

Utan tillfört kväve

Foto: Göran Bergkvist



Vitklöver + engelskt rajgräs insått i 
höstvete (120 kg kväve/ha)  Foto: Göran Bergkvist



Vitklöver och engelskt rajgräs i november efter
insådd på våren i höstvete. Ingen N-gödsling

Foto: 
Göran
Bergkvist



Vitklöver och engelskt rajgräs i november efter
insådd på våren i höstvete. 120 kg N per hektar

Foto: 
Göran
Bergkvist



Mellangrödornas effekt på efterföljande 
vårkorn - inget N tillfört (4 försök)

Bergkvist G., Wetterlind J. & Stenberg, M.
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Diagr1
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Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

Avkastning (Mg ts/ha)

2.6433053646

2.7364601954

5.0795996546

4.7413636938

4.9405192913

4.4952134242

2.7671863217

2.6273703167

4.4655652867

4.1466568233

3.9292403921

4.091142345

2.8190319929

2.8611016813

4.1297113517

4.2394156025

3.6215924942

3.7763313329

3.3202574837

3.4853136288

4.3735831858

4.3934614142

3.9127694917

3.9737269121



Blad1

		

																																																																																																												2.44

																																																																																																												2.8662285765

						Lanna 1																Lönnstorp 1																Lanna 2																Lönnstorp 2																Medel Lanna																Medel Lönnstorp																Medel alla

						avk ar 1																avk 1																																																																																		Höstvete

								kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mgr		eng raj		vitklöver		rödklöver		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mellangröda		engelskt rajgräs		vitklöver		rödklöver		eng.raj + vitklöver		eng.raj. + rödklöver

						N0		3871		3848		4130		3672		3933		3963				0		3291		3475		3118		3564		3213		3387				N0		2505		2450		2499		2587		2355		2422				N0		4325		4339		4362		4293		4480		4421				N0		3188		3149		3314		3129		3144		3193				N0		3808		3907		3740		3928		3846		3904				0		3		4		4		4		3		4

						N60		5718		5863		5927		5805		5756		5792				60		5704		5467		5547		5882		5742		5614				N60		4187		4332		4262		4319		4236		4361				N60		6485		6386		6450		6654		6622		6414				N60		4952		5097		5094		5062		4996		5077				N60		6095		5927		5999		6268		6182		6014				60		6		6		6		6		6		6

						N120		6480		6430		6429		6385		6464		6349				120		6854		6971		7106		7088		7112		7193				N120		5433		5593		5314		5309		5260		5317				N120		7667		7546		7567		7635		7682		7655				N120		5957		6012		5871		5847		5862		5833				N120		7261		7258		7337		7362		7397		7424				120		7		7		7		7		7		7

						N180		6601		6671		6622		6636		6638		6605				180		7626		7608		7832		7564		7708		7409				N180		5761		5766		5933		5739		5718		5769				N180		8003		8030		7973		7967		8014		8003				N180		6181		6219		6277		6187		6178		6187				N180		7815		7819		7903		7766		7861		7706				180		7		7		7		7		7		7

						avk ar 2																avk 2																																																																																		Korn

								kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mgr		eng raj		vitklöver		rödklöver		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mellangröda		engelskt rajgräs		vitklöver		rödklöver		eng.raj + vitklöver		eng.raj. + rödklöver

						N0		1956		1928		3061		3649		3218		3037				0		3554		3366		6367		5912		6160		5646				N0		2391		2356		5409		4503		4712		4362				N0		2673		3297		5481		4901		5672		4936				N0		2173		2142		4235		4076		3965		3699				N0		3113		3331		5924		5407		5916		5291				0		2.64		2.74		5.08		4.74		4.94		4.50

						N60		2122		2167		2392		2483		2157		2600				60		3598		3186		5892		5521		4884		4984				N60		2396		1914		4361		4151		3936		4147				N60		2953		3242		5217		4432		4740		4633				N60		2259		2040		3376		3317		3046		3374				N60		3276		3214		5555		4976		4812		4808				60		2.77		2.63		4.47		4.15		3.93		4.09

						N120		2481		2153		2507		2691		2302		2259				120		3403		3345		4927		5070		4012		4537				N120		2299		2164		4210		4459		3440		3827				N120		3094		3783		4875		4737		4733		4483				N120		2390		2159		3359		3575		2871		3043				N120		3248		3564		4901		4903		4372		4510				120		2.82		2.86		4.13		4.24		3.62		3.78

						N180		2774		2762		2742		3070		2621		2544				180		3550		3449		4502		4838		3645		3981				N180		3366		3070		5249		5153		4092		4579				N180		3590		4660		5001		4513		5292		4791				N180		3070		2916		3996		4112		3357		3562				N180		3570		4055		4751		4675		4469		4386				180		3.32		3.49		4.37		4.39		3.91		3.97

						avk tot																avk tot																																																																																		Totalt

								kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mgr		eng raj		vitklöver		rödklöver		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk						Utan mellangröda		engelskt rajgräs		vitklöver		rödklöver		eng.raj + vitklöver		eng.raj. + rödklöver

						N0		5827		5776		7191		7321		7151		7000				0		6846		6840		9485		9476		9373		9033				N0		4896		4806		7908		7090		7067		6785				N0		6997		7635		9843		9194		10152		9357				N0		5362		5291		7549		7205		7109		6892				N0		6921		7238		9664		9335		9762		9195				0		6		6		9		8		8		8

						N60		7839		8030		8319		8289		7913		8393				60		9303		8653		11439		11403		10626		10598				N60		6582		6246		8622		8470		8172		8509				N60		9439		9628		11667		11086		11362		11047				N60		7211		7138		8470		8379		8043		8451				N60		9371		9141		11553		11244		10994		10823				60		8		8		10		10		10		10

						N120		8961		8583		8936		9077		8765		8607				120		10257		10316		12033		12159		11124		11730				N120		7731		7758		9524		9768		8700		9143				N120		10761		11328		12441		12372		12415		12139				N120		8346		8170		9230		9423		8733		8875				N120		10509		10822		12237		12265		11770		11934				120		9		9		11		11		10		10

						N180		9376		9433		9365		9706		9260		9149				180		11176		11057		12334		12402		11354		11390				N180		9127		8836		11182		10892		9811		10348				N180		11593		12690		12974		12480		13306		12794				N180		9252		9135		10273		10299		9535		9749				N180		11385		11873		12654		12441		12330		12092				180		10		11		11		11		11		11

																																																																																																								N/N

																																																																																																						0		Utan mellangröda		engelskt rajgräs		vitklöver		rödklöver		eng.raj + vitklöver		eng.raj. + rödklöver

																																																								kont		er		vk		rk		er+vk		er+rk																																				60		36		31		23		26		18		27

																		NavkGMH		Standard error																																		N60		41		33		30		32		20		28																																				120		19		23		12		17		12		13

														1		1		9		2.5629901		0.0009		1																														N120		22		28		13		21		18		18																																				180		15		17		12		9		11		9

														1		2		75		2.5629901		<,0001		2																														N180		14		23		9		2		15		11

														1		3		74		2.5629901		<,0001		3

														1		4		19		2.5629901		<,0001		4

														1		5		77		2.5629901		<,0001		5																										Stan		dard		LSMEAN

														1		6		75		2.5629901		<,0001		6																								Nniv		Led		Navk2 LSMEAN		Error		Pr > |t|		Number

														3		1		6		2.5629901		0.0233		7

														3		2		31		2.5629901		<,0001		8																								1		1		38.8333333		2.0785029		<.0001		1

														3		3		39		2.5629901		<,0001		9																								1		2		83.75		2.0785029		<.0001		2		74.8611111667

														3		4		17		2.5629901		<,0001		10																								1		3		74.5833333		2.0785029		<.0001		3

														3		5		30		2.5629901		<,0001		11																								1		4		41		2.0785029		<.0001		4

														3		6		37		2.5629901		<,0001		12																								1		5		78.3333333		2.0785029		<.0001		5

																																																1		6		70.4166667		2.0785029		<.0001		6

																																																2		1		41.3333333		2.0785029		<.0001		7

																Fsk		3		4.05420278				1.35140093		28.79		<.0001																				2		2		70.1666667		2.0785029		<.0001		8		48.0555556667

																Block(Fsk)				8		0.91507222		0.11438403		2.44		0.0198																				2		3		64.5833333		2.0785029		<.0001		9

																Led				5		29.79585833		5.95917167		126.97		<.0001																				2		4		39.6666667		2.0785029		<.0001		10

																Nniv				1		0.15080278		0.15080278		3.21		0.0765																				2		5		60.3333333		2.0785029		<.0001		11

																Nniv*Led				5		4.85488056		0.97097611		20.69		<.0001																				2		6		60.8333333		2.0785029		<.0001		12

																Fsk*Led				15		6.06214722		0.40414315		8.61		<.0001																				3		1		42.5		2.0785029		<.0001		13

																Fsk*Nniv				3		0.97561389		0.32520463		6.93		0.0003																				3		2		63		2.0785029		<.0001		14		34.1666666667

																																																3		3		65		2.0785029		<.0001		15

																																Source				DF		Type III SS		Mean Square		F Value		Pr > F				3		4		43.0833333		2.0785029		<.0001		16

																																																3		5		54.0833333		2.0785029		<.0001		17

																																		Fsk		3		54845.34722		18281.78241		352.64		<.0001				3		6		57.4166667		2.0785029		<.0001		18

																																		Block(Fsk)		8		6593.72222		824.21528		15.90		<.0001				4		1		49.5		2.0785029		<.0001		19

																																		Led		5		34009.86111		6801.97222		131.21		<.0001				4		2		64.75		2.0785029		<.0001		20		25.4166666667

																																		Nniv		3		4309.48611		1436.49537		27.71		<.0001				4		3		66.5833333		2.0785029		<.0001		21

																																		Nniv*Led		15		6817.13889		454.47593		8.77		<.0001				4		4		51.9166667		2.0785029		<.0001		22

																																		Fsk*Led		15		7970.94444		531.39630		10.25		<.0001				4		5		59.3333333		2.0785029		<.0001		23

																																		Fsk*Nniv		9		4045.48611		449.49846		8.67		<.0001				4		6		58.1666667		2.0785029		<.0001		24
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Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

Avkastning (Mg ts/ha)
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Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

Avkastning (Mg ts/ha)
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Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

Avkastning (Mg ts/ha)
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Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

Avkastning (Mg ts/ha)



		



Utan mellangröda

engelskt rajgräs

vitklöver

rödklöver

eng.raj + vitklöver

eng.raj. + rödklöver

kväve (kg/ha)

kg kärna/kg N
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a
Konventionellt: Intäkt höstvete + korn - (N+rörlig

skördekostnad + insådd (500 kr/ha))

O kg N/ha
60 kg N/ha
120 kg N/ha
180 kg N/ha

Pris höstvete 1,30 
kr/kg
Pris korn 1,25 kr/kg
Pris N 10 kr/kg
Rörlig skördekostnad
0,25 kr/kg

Bergkvist et al. (2011) Field Crops Research 120, 292–298
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Rödklöver Eng+Röd

kr
/h

a
Ekologiskt: Intäkt höstvete + korn - (N+rörlig

skördekostnad+insådd (500 kr/ha))

O kg N/ha
60 kg N/ha
120 kg N/ha
180 kg N/ha

Pris höstvete 2,50 
kr/kg
Pris korn 2,50 kr/kg
Pris N 45 kr/kg
Rörlig skördekostnad
0,25 kr/kg

Obs! Försök med mineralgödsel



Vitklöver som bottengröda
År 1
• Insådd i vårkorn
• Direktsådd av 

höstvete med 
Väderstad Rapid

• Gödsling med 0-
120 kg N ha-1 på 
våren.

• Få sidoskott
• Liten avkastning

Bergkvist (2003a, b, c)



Höstvete 2
Stubbearbetning 
före höstvetesådd

Höstveteavkastning 
1-2 ton större med 
vitklöver än utan 
(Lönnstorp och 
Lanna).

Bild: Lönnstorp



Höstvete 2. 
Lönnstorp.
Perfekt 
blandning (1:1) 
före vintern



Höstvete 2
Lanna

Med vitklöver Utan vitklöver
Plöjt













3:e höstvetegrödan med vitklöver som bottengröda –
Lönnstorp. 

C: isoproturon+diflufenikan
T: isoproturonBergkvist (2003c)


Diagr2

		obek		obek		obek

		C 0,75		C 0,75		C 0,75

		C 1,5		C 1,5		C 1,5

		T 2,5 vår		T 2,5 vår		T 2,5 vår



Höstvete

Vitklöver

Ogräs

herbicid

g ts/m2

640.6666666667

149.1

75.02

760.6666666667

85.1966666667

42.1033333333

794.6666666667

56.2166666667

9.0533333333

669

20.2966666667

76.3966666667
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Blad2

		obek		obek		obek		obek

		C 0,75		C 0,75		C 0,75		C 0,75

		C 1,5		C 1,5		C 1,5		C 1,5

		C 1,0 + T 1,0		C 1,0 + T 1,0		C 1,0 + T 1,0		C 1,0 + T 1,0

		C 0,75 + T 2,5		C 0,75 + T 2,5		C 0,75 + T 2,5		C 0,75 + T 2,5

		T 2,5 vår		T 2,5 vår		T 2,5 vår		T 2,5 vår



höstvete

vitklöver

annuella ogräs

perenna ogräs

640.6666666667

149.1

55.8733333333

19.1466666667

760.6666666667

85.1966666667

6.8166666667

35.2866666667

794.6666666667

56.2166666667

0.4833333333

8.57

821

77.77

7.2533333333

11.1033333333

809.6666666667

67.67

0.72

7.86

669

20.2966666667

51.3333333333

25.0633333333



R6-8592växt72r98

		A		A		A		A

		B		B		B		B

		C		C		C		C

		D		D		D		D

		E		E		E		E

		F		F		F		F



&F

Page &P

winter wheat

white clover

annual weeds

perennial weeds

640.6666666667

149.1

55.8733333333

19.1466666667

760.6666666667

85.1966666667

6.8166666667

35.2866666667

794.6666666667

56.2166666667

0.4833333333

8.57

821

77.77

7.2533333333

11.1033333333

809.6666666667

67.67

0.72

7.86

669

20.2966666667

51.3333333333

25.0633333333
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		B		B		B		B

		D		D		D		D

		E		E		E		E
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winter wheat

white clover

annual weeds

perennial weeds

689.7777777778

54.3955555556

32.2911111111

18.0533333333

832.4444444444

109.9422222222

15.8822222222

8.5644444444

722.2222222222

68.4333333333

6.5777777778

39.7133333333

752.6666666667

71.3955555556

26.9022222222

5.0222222222
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760

126.325

21.8716666667

17.6366666667

806.6666666667

71.1733333333

20.9883333333

12.8816666667

681.1666666667

30.6266666667

18.38

22.9966666667



		site		exp		Rep		N96_97		Led96_97		Led98		Plot		veteax		vete0623		vk0623		ven		snargm		engraj		kvick		balder		tistel		våtarv		luddlosta		vallmo		agroe		viol		timot		sandl		vkMT9809								veteax		vete0623		vk0623		ven		snargm		engraj		kvick		balder		tistel		våtarv		luddlosta		vallmo		agroe		viol		timot		sandl		ogr		anogr		perogr		vkMT9809										veteax		vete0623		vk0623		ven		snargm		balder		vallmo		ogr		anogr		perogr		vkMT9809		ktsha15		Nkts		Nktsha						Led		Block		veteax		vete0623		vk0623		ven		ogr		anogr		perogr		vkMT9809		tkv		ktsha		Nkts		Nktsha

		Lonn		R6-8592		1		0		E		K		1		119		193		6.05		4.74		6.81		0.8		0.25		0		0		0.11		0		0		0		0		0		0		90				K		1		460		626		12		38.09		13.79		28.98		0.25		0.02		0.00		2.23		0.00		1.36		0.00		0.30		0.00		0.00		85.0		55.8		29.2		45						obekämpat		F		386		641		149		41.8		4.0		1.2		8.9		75.0		55.9		19.1		74		3967		1.35		45				K		6		1		460		626		12		38.09		85.0		55.8		29.2		45		44.9		3652		1.41		52

		Lonn		R6-8592		1		0		A		K		1		118		120		0.18		24		1.36		0.88		0		0		0		0.25		0		0.45		0		0		0		0		40				I		2		467		886		155		0.05		0.00		0.95		0.00		0.22		1.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.5		0.3		2.2		99						C 0,75		G		445		761		85		5.1		1.4		0.3		0.0		42.1		6.8		35.3		84		5172		1.36		59				I		4		1		467		886		155		0.05		2.5		0.3		2.2		99		47.2		5591		1.37		77

		Lonn		R6-8592		1		0		B		K		1		124		169		3.48		8.21		3.11		10.28		0		0.01		0		1.87		0		0.91		0		0.3		0		0		25				F		3		443		733		214		36.80		6.04		4.17		0.00		1.08		1.93		0.04		0.00		2.45		24.48		0.02		0.00		0.00		77.0		46.4		30.6		84						C 1,5		H		486		795		56		0.4		0.1		0.0		0.0		9.1		0.5		8.6		81		6106		1.34		70				F		1		1		443		733		214		36.80		77.0		46.4		30.6		84		48.2		4091		1.23		50

		Lonn		R6-8592		1		0		D		K		1		99		144		2.61		1.14		2.51		17.02		0		0.01		0		0		0		0		0		0		0		0		25				G		4		454		851		57		0.53		0.00		9.01		0.00		0.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9.8		0.8		9.0		95						C 1,0 + T 1,0		I		463		821		78		1.9		0.1		0.1		5.2		18.4		7.3		11.1		86		5779		1.43		70				G		2		1		454		851		57		0.53		9.8		0.8		9.0		95		44		5198		1.30		68

		Lonn		R6-8592		1		0		E		I		2		104		213		47		0		0		0		0		0.21		1.28		0		0		0		0		0		0		0		100				H		5		512		792		33		0.00		0.00		3.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.5		0.0		3.5		60						C 0,75 + T 2,5		J		444		810		68		0.0		0.3		0.3		0.0		8.6		0.7		7.9		75		6117		1.37		71				H		3		1		512		792		33		0.00		3.5		0.0		3.5		60		45.6		5494		1.29		71

		Lonn		R6-8592		1		0		A		I		2		128		236		20.71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		95				J		6		410		743		37		0.00		0.00		8.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8.5		0.0		8.5		55						T 2,5 vår		K		419		669		20		32.5		5.2		0.0		12.7		76.4		51.3		25.1		30		4636		1.48		58				J		5		1		410		743		37		0.00		8.5		0.0		8.5		55		47.7		5771		1.35		78

		Lonn		R6-8592		1		0		B		I		2		133		242		74		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100				G		7		438		640		22		6.88		4.26		25.00		16.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		17.00		0.00		0.00		0.00		70.1		11.1		59.0		56																																								G		2		2		438		640		22		6.88		70.1		11.1		59.0		56		41.2		3725		1.41		53

		Lonn		R6-8592		1		0		D		I		2		102		195		12.95		0.05		0		0.95		0		0.01		0		0		0		0		0		0		0		0		100				K		8		375		623		12		19.13		1.84		3.04		18.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.46		0.00		43.9		21.0		22.9		27								A		426		690		54		24		0.7		0.9		6.2		50.3		32.3		18.1		51										K		6		2		375		623		12		19.13		43.9		21.0		22.9		27		39.9		3910		1.61		63

		Lonn		R6-8592		1		50		E		F		3		92		170		40		9.17		4.64		0.59		0		0.57		0		0		0		0		0		0		0		0		90				H		9		445		799		44		0.00		0.15		7.21		0.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.5		0.2		7.4		85								B		464		832		110		11		2.4		0.2		1.5		24.4		15.9		8.6		81										H		3		2		445		799		44		0.00		7.5		0.2		7.4		85		44.5		4590		1.36		62

		Lonn		R6-8592		1		50		A		F		3		90		123		50.36		22.65		0		0		0		0.5		1.93		0.04		0		0		0		0		0		0		55				I		10		434		845		63		1.35		0.00		2.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.4		1.4		2.0		91								D		423		722		68		6		0.6		0.0		0.0		46.3		6.6		39.7		67										I		4		2		434		845		63		1.35		3.4		1.4		2.0		91		43.7		4676		1.58		74

		Lonn		R6-8592		1		50		B		F		3		133		198		103		4.98		1.4		0		0		0.01		0		0		0		2.45		17		0.02		0		0		95				J		11		460		832		153		0.00		0.96		0.00		4.00		0.95		5.86		0.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.0		2.2		9.9		98								E		448		753		71		13		3.8		0.2		10.2		31.9		26.9		5.0		87										J		5		2		460		832		153		0.00		12.0		2.2		9.9		98		46.5		5099		1.33		68

		Lonn		R6-8592		1		50		D		F		3		128		242		20.6		0		0		3.58		0		0		0		0		0		0		7.48		0		0		0		95				F		12		355		632		169		58.37		4.17		0.00		0.00		0.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11.80		75.0		63.2		11.8		94																																								F		1		2		355		632		169		58.37		75.0		63.2		11.8		94		40.6		3339		1.40		47

		Lonn		R6-8592		1		50		E		G		4		125		238		13.23		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100				F		13		360		557		64		30.11		1.74		15.06		0.00		1.99		0.00		0.00		0.00		24.19		0.00		0.00		0.00		0.00		73.1		58.0		15.1		44								0		448		760		126		18		3.2		0.4		0.2		39.5		21.9		17.6		89		5379		1.37		63				F		1		3		360		557		64		30.11		73.1		58.0		15.1		44		32.8		2685		1.43		39

		Lonn		R6-8592		1		50		A		G		4		98		192		9.59		0.53		0		7.01		0		0.23		0		0		0		0		0		0		0		0		90				I		14		489		732		16		4.15		0.34		29.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15.65		0.00		0.00		0.00		0.00		49.2		20.1		29.0		69								50		443		807		71		13		1.0		0.2		6.6		33.9		21.0		12.9		74		5401		1.39		64				I		4		3		489		732		16		4.15		49.2		20.1		29.0		69		41.9		4470		1.35		60

		Lonn		R6-8592		1		50		B		G		4		99		214		25.24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100				J		15		461		854		13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.2		0.0		5.2		73								100		431		681		31		10		1.4		0.3		6.6		41.4		18.4		23.0		52		5109		1.41		61				J		5		3		461		854		13		0.00		5.2		0.0		5.2		73		40.4		4729		1.45		68

		Lonn		R6-8592		1		50		D		G		4		132		207		8.84		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90				K		16		423		758		37		40.36		0.00		23.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36.88		0.00		0.00		0.00		0.00		100.3		77.2		23.1		18																																								K		6		3		423		758		37		40.36		100.3		77.2		23.1		18		42.1		4259		1.42		61

		Lonn		R6-8592		1		100		E		H		5		140		200		6.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100				H		17		502		793		92		1.30		0.00		14.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		16.1		1.3		14.8		99																																								H		3		3		502		793		92		1.30		16.1		1.3		14.8		99		42.6		5485		1.38		76

		Lonn		R6-8592		1		100		A		H		5		125		199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25				G		18		443		791		176		7.78		0.00		37.86		0.00		0.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46.4		8.6		37.9		100																																4.0								G		2		3		443		791		176		7.78		46.4		8.6		37.9		100		46.4		4267		1.36		58

		Lonn		R6-8592		1		100		B		H		5		120		199		26.64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100																																																																														5.2

		Lonn		R6-8592		1		100		D		H		5		127		194		0		0		0		3.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15						E		448		803		75		9		8		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		19.4		17.5		1.9		93																																6.1

		Lonn		R6-8592		1		100		E		J		6		92		191		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		75						A		459		713		54		31		1		5		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		39.9		33.3		6.5		54																																5.8

		Lonn		R6-8592		1		100		A		J		6		130		199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20						B		456		785		180		9		3		7		0		0		0		1		0		2		11		0		0		0		33.7		15.5		18.2		87																																6.1

		Lonn		R6-8592		1		100		B		J		6		75		155		36.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100						D		467		787		30		1		2		24		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		31.2		2.5		28.7		58																																4.6

		Lonn		R6-8592		1		100		D		J		6		113		198		0		0		0		8.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25						A		420		669		42		21		1		21		10		1		0		0		0		0		0		0		0		0		54.4		22.9		31.5		55

		Lonn		R6-8592		3		100		A		G		7		112		132		0		0		0		25		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5						B		474		875		113		13		4		0		3		0		0		0		0		0		2		0		0		0		21.9		16.6		5.2		80

		Lonn		R6-8592		3		100		B		G		7		121		166		14.76		4.56		4.26		0		5.22		0		0		0		0		0		2.65		0		0		0		85						D		408		727		117		13		0		3		13		0		0		0		0		0		10		0		1		0		39.5		12.7		26.7		75

		Lonn		R6-8592		3		100		D		G		7		102		168		0		2.32		0		0		11.77		0		0		0		0		0		14.35		0		0		0		35						E		369		643		37		11		3		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		8		25.5		13.7		11.8		91																										vete0623		vk0623		ogr

		Lonn		R6-8592		3		100		E		G		7		103		174		7.48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100						A		400		687		67		21		0		13		0		1		3		0		0		18		0		0		0		0		56.7		40.6		16.1		44																								obek		641		149		75.0

		Lonn		R6-8592		3		100		A		K		8		80		102		2.15		8		0		0		14.94		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3						E		527		812		103		18		1		1		0		0		0		0		0		31		0		0		0		0		50.9		49.5		1.3		78																								C 0,75		761		85		42.1

		Lonn		R6-8592		3		100		B		K		8		127		216		2.9		8.27		1.84		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15						B		463		837		37		13		0		2		0		1		0		0		0		2		0		0		0		0		17.8		15.5		2.3		78																								C 1,5		795		56		9.1

		Lonn		R6-8592		3		100		D		K		8		71		135		5.06		2.86		0		3.04		3.45		0		0		0		0		0		0		0		1.46		0		25						D		395		653		59		5		0		64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		68.2		4.5		63.7		68																								T 2,5 vår		669		20		76.4

		Lonn		R6-8592		3		100		E		K		8		97		170		1.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		65

		Lonn		R6-8592		3		50		A		H		9		102		170		6.66		0		0.15		7.21		0.16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50								veteax		vete0623		vk0623		ven		snargm		engraj		kvick		balder		tistel		våtarv		luddlosta		vallmo		agroe		viol		timot		sandl		ogr		anogr		perogr		vkMT9809

		Lonn		R6-8592		3		50		B		H		9		117		223		11.42		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		obekämpat		obek		A		386		641		149		41.8		4.0		6.4		0.0		1.2		0.6		0.0		0.0		8.9		8.2		0.0		0.0		3.9		75.0		55.9		19.1		74

		Lonn		R6-8592		3		50		D		H		9		127		240		21.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100		C 0,75		C 0,75		B		445		761		85		5.1		1.4		24.0		5.7		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		5.7		0.0		0.0		0.0		42.1		6.8		35.3		84

		Lonn		R6-8592		3		50		E		H		9		99		166		4.15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100		C 1,5		C 1,5		C		486		795		56		0.4		0.1		8.5		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.1		0.5		8.6		81

		Lonn		R6-8592		3		50		A		I		10		122		250		11.28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85		C 1,0 + T 1,0		C 1,0 + T 1,0		D		463		821		78		1.9		0.1		10.7		0.0		0.1		0.4		0.0		0.0		5.2		0.0		0.0		0.0		0.0		18.4		7.3		11.1		86

		Lonn		R6-8592		3		50		B		I		10		106		243		5.33		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100		C 0,75 + T 2,5		C 0,75 + T 2,5		E		444		810		68		0.0		0.3		2.8		1.3		0.3		3.7		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		0.7		7.9		75

		Lonn		R6-8592		3		50		D		I		10		114		220		34.36		1.35		0		2.04		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		T 2,5 vår		T 2,5 vår		F		419		669		20		32.5		5.2		18.4		6.2		0.0		0.0		0.7		0.0		12.7		0.0		0.1		0.5		0.0		76.4		51.3		25.1		30

		Lonn		R6-8592		3		50		E		I		10		92		132		11.76		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90

		Lonn		R6-8592		3		0		A		J		11		124		206		11.17		0		0.96		0		0		0.95		0		0		0		0		0		0		0		0		95						A		426		690		54		24		1		13		3		1		2		0		0		6		0		0		0		0		50.3		32.3		18.1		51

		Lonn		R6-8592		3		0		B		J		11		126		215		78.83		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100						B		464		832		110		11		2		3		1		0		0		0		0		1		4		0		0		0		24.4		15.9		8.6		81

		Lonn		R6-8592		3		0		D		J		11		92		178		53		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100						D		423		722		68		6		1		30		4		0		0		0		0		0		5		0		0		0		46.3		6.6		39.7		67

		Lonn		R6-8592		3		0		E		J		11		118		233		9.95		0		0		0		0		0		5.86		0.25		0		0		0		0		0		0		95						E		448		753		71		13		4		1		0		0		2		0		0		10		0		0		0		3		31.9		26.9		5.0		87

		Lonn		R6-8592		3		0		A		F		12		90		144		31.77		23.7		0		0		0		0.58		0		0		0		0		0		0		0		0		90

		Lonn		R6-8592		3		0		B		F		12		114		250		57		6.02		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90						0		448		760		126		18		3		14		1		0		1		0		0		0		0		0		0		2		39.5		21.9		17.6		89

		Lonn		R6-8592		3		0		D		F		12		106		149		61		12.59		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100						50		443		807		71		13		1		8		0		0		1		0		0		7		4		0		0		0		33.9		21.0		12.9		74

		Lonn		R6-8592		3		0		E		F		12		45		89		19.62		16.06		4.17		0		0		0.04		0		0		0		0		0		0		0		11.8		95						100		431		681		31		10		1		14		6		0		0		0		0		7		3		0		0		0		41.4		18.4		23.0		52

		Lonn		R6-8592		4		100		A		F		13		96		115		0		22.5		0.63		8.4		0		1.99		0		0		0		11.3		0		0		0		0		20				stdav

		Lonn		R6-8592		4		100		E		F		13		93		144		51.64		1.65		1.11		2.02		0		0		0		0		0		12.89		0		0		0		0		75								veteax		vete0623		vk0623		ven		snargm		engraj		kvick		balder		tistel		våtarv		luddlosta		vallmo		agroe		viol		timot		sandl		ogr		anogr		perogr		vkMT9809

		Lonn		R6-8592		4		100		B		F		13		120		207		12.31		2.28		0		3.39		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50				obekämpat		F		49		88		77		15		2		8		0		1		1		0		0		13		14		0		0		7		2		9		10		26

		Lonn		R6-8592		4		100		D		F		13		51		91		0		3.68		0		1.25		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30				C 0,75		G		8		109		81		4		2		14		10		0		0		0		0		0		10		0		0		0		30		5		25		24

		Lonn		R6-8592		4		100		A		I		14		130		190		0		2.85		0		2.3		0		0		0		0		0		15.65		0		0		0		0		5				C 1,5		H		36		4		32		1		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		1		6		20

		Lonn		R6-8592		4		100		E		I		14		137		196		7.17		1.3		0.34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		95				C 1,0 + T 1,0		I		28		80		71		2		0		16		0		0		1		0		0		9		0		0		0		0		27		11		16		16

		Lonn		R6-8592		4		100		B		I		14		104		199		5.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		95				C 0,75 + T 2,5		J		29		59		75		0		1		5		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		3		1		2		21

		Lonn		R6-8592		4		100		D		I		14		118		147		3.63		0		0		26.74		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		80				T 2,5 vår		K		43		77		14		12		7		14		11		0		0		1		0		21		0		0		1		0		29		28		4		14

		Lonn		R6-8592		4		50		A		J		15		84		171		6.48		0		0		0		0		0		5.22		0		0		0		0		0		0		0		35

		Lonn		R6-8592		4		50		E		J		15		142		233		5.98		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		75						A		30		22		13		6		0		8		6		0		2		0		0		10		0		0		0		0		9		9		13		6

		Lonn		R6-8592		4		50		B		J		15		117		236		0.26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90						B		9		46		71		2		2		3		2		0		0		1		0		1		6		0		0		0		8		1		8		5

		Lonn		R6-8592		4		50		D		J		15		118		214		0.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90						D		39		67		44		6		1		31		7		0		0		0		0		0		5		0		1		0		19		5		21		8

		Lonn		R6-8592		4		50		A		K		16		99		181		2.13		1.69		0		5.64		0		0		0		0		0		0.5		0		0		0		0		10						E		79		95		33		5		3		1		0		0		2		0		0		18		0		0		0		5		17		20		6		8

		Lonn		R6-8592		4		50		E		K		16		117		205		32		24		0		0		0		0		0		0		0		33		0		0		0		0		20

		Lonn		R6-8592		4		50		B		K		16		113		206		0		11.59		0		0		0		0		0		0		0		3.38		0		0		0		0		30						0		49		107		63		25		5		16		2		0		2		1		0		1		0		0		0		5		35		29		13		22

		Lonn		R6-8592		4		50		D		K		16		94		166		2.53		3.08		0		17.43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10						50		14		52		72		20		2		8		0		0		2		0		0		15		10		0		0		0		43		33		11		29

		Lonn		R6-8592		4		0		A		H		17		92		176		28.3		1.3		0		2.55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		95						100		61		89		19		12		2		11		9		1		0		0		0		11		7		0		1		0		30		21		20		15

		Lonn		R6-8592		4		0		E		H		17		176		255		23.56		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100				stder																																																Annual weeds		Perennial weeds		Grain yield		N yield		White clover

		Lonn		R6-8592		4		0		B		H		17		135		203		15.79		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100								veteax		vete0623		vk0623		ven		snargm		engraj		kvick		balder		tistel		våtarv		luddlosta		vallmo		agroe		viol		timot		sandl		ogr		anogr		perogr		vkMT9809						g m-2		g m-2		Mg ha-1		kg ha-1		(%)

		Lonn		R6-8592		4		0		D		H		17		99		159		24.53		0		0		12.29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100				obekämpat		F		29		51		44		9		1		4		0		0		1		0		0		8		8		0		0		4		1		5		6		15				F		55.9		19.1		4.0		45		74

		Lonn		R6-8592		4		0		A		G		18		99		198		64		2.55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100				C 0,75		G		5		63		47		2		1		8		6		0		0		0		0		0		6		0		0		0		18		3		14		14				G		6.8		35.3		5.2		59		84

		Lonn		R6-8592		4		0		E		G		18		126		185		33.69		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100				C 1,5		H		21		2		18		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		3		11				H		0.5		8.6		6.1		70		81

		Lonn		R6-8592		4		0		B		G		18		106		205		21.76		5.23		0		0		0		0.77				0		0		0		0		0		0		0		100				C 1,0 + T 1,0		I		16		46		41		1		0		9		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		15		6		9		9				I		7.3		11.1		5.8		70		86

		Lonn		R6-8592		4		0		D		G		18		112		203		57		0		0		37.86		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100				C 0,75 + T 2,5		J		17		34		43		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		2		1		1		12				J		0.7		7.9		6.1		71		75

																																																				T 2,5 vår		K		25		45		8		7		4		8		6		0		0		1		0		12		0		0		0		0		17		16		2		8				K		51.3		25.1		4.6		58		30

																																																						A		17		13		7		4		0		5		3		0		1		0		0		6		0		0		0		0		5		5		7		3

																																																						B		5		26		41		1		1		2		1		0		0		0		0		1		4		0		0		0		5		0		5		3

																																																						D		22		39		25		4		1		18		4		0		0		0		0		0		3		0		0		0		11		3		12		5

																																																						E		46		55		19		3		2		0		0		0		1		0		0		10		0		0		0		3		10		11		3		5

																																																						0		20		44		26		10		2		7		1		0		1		0		0		0		0		0		0		2		14		12		5		9

																																																						50		6		21		29		8		1		3		0		0		1		0		0		6		4		0		0		0		18		14		5		12

																																																						100		25		36		8		5		1		5		4		0		0		0		0		4		3		0		0		0		12		9		8		6
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antal veteax på 0,25m2 980623-26

mängd vete 980623-26 på 0,25m2 (g)

antal veteax på 1 m2 980623-26

mängd vete 980623-26 på 1 m2 (g)

Göran Bergkvist:
Marktäckning vitklöver 980909

Göran Bergkvist:
Marktäckning vitklöver 980909

Göran Bergkvist:

antal veteax på 1 m2 980623-26

mängd vete 980623-26 på 1 m2 (g)

Göran Bergkvist:
Marktäckning vitklöver 980909

antal veteax på 1 m2 980623-26

mängd vete 980623-26 på 1 m2 (g)

Göran Bergkvist:
Marktäckning vitklöver 980909

antal veteax på 1 m2 980623-26

mängd vete 980623-26 på 1 m2 (g)

Göran Bergkvist:
Marktäckning vitklöver 980909

mängd vete 980623-26 på 1 m2 (g)



								50.9912846584		44.4766346898		1.1320041225

								62.7703043733		46.7108375481		17.5569827831

								2.1858128414		18.2494477846		3.7285266676

								46.0470773593		40.7506568454		15.4138080233

								33.9329404037		43.1872114559		1.9633984143

								44.5084261685		8.1825227026		16.8564728748



Wheat

White clover

Weeds



								12.5688228821		7.294332994		9.1281672332

								26.287113681		41.2264211099		8.2741605818

								38.5541146064		25.4483671891		19.4412634858

								55.0568729521		19.1906294006		16.6827846508

								NaN		NaN		NaN

								43.7607129741		25.8469171276		34.7766291734

								21.2362373734		29.4269730765		43.1284560354

								36.141773307		7.7279448181		29.7155371257
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3:e höstvetegrödan med vitklöver som bottengröda -
Lönnstorp

C: isoproturon+diflufenikan
T: isoproturon


Diagr3

		obek

		C 0,75

		C 1,5

		T2,5 Vår



herbicid

Kärnavkastning (Mg ts/ha)  a

4.3229166667

5.4464285714

6.3988095238

4.8660714286
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%N

1.4127696857

1.3689628737

1.2265907349

1.3032526558

1.2923009528

1.3470594677

1.4127696857

1.6099003395

1.3580111707

1.5770452305

1.3251560618

1.4018179827

1.4346730917

1.3470594677

1.4456247947

1.4237213887

1.3799145767

1.3580111707



R6-8592kärndata18r98

		No

		C 0,75

		C 1,5

		C1+T1

		C0,75+T2,7

		T2,5V
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grain yield (15%m.c.) — Lönnstorp 1998

3966.6316526611

5172.356442577

6105.5672268908

5779.2366946779

6117.3144257703

4635.6355042017
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		F

		I
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N kg ha

51.5957364629

76.5396921007

50.1823458548

67.742956686

71.0001104949

77.7445749957

52.6193637843

62.9499780966

62.3327127368

73.7465775928

67.5652115243

46.8006946509

38.5228939484

60.2099500133

68.3645000548

60.6305100756

75.6898546161

57.9458516514



		site		exp		Rep		N96_97		Led		Plot		area		Grain		KFvHa		avrens		vhalt		tkv		rymdv		ktsha		ktsha15		Nkts		Nktsha						KFvHa		avrens		vhalt		tkv		rymdv		ktsha		ktsha15		Nkts		Nktsha		vete0623		vk0623		anogr

		Lonn		R6-8592		1		0		K		1		44.8		20.1		4487		0.8		17.8		44.9		750		3652		4297		1.41		52				No		4323		3		20		41		728		3372		3967		1.35		45		641		149		55.9

		Lonn		R6-8592		1		0		I		2		44.8		31		6920		0.7		18.5		47.2		747		5591		6578		1.37		77				C 0,75		5446		1		19		44		743		4397		5172		1.36		59		761		85		6.8

		Lonn		R6-8592		1		50		F		3		44.8		22.6		5045		0.6		18.3		48.2		750		4091		4813		1.23		50				C 1,5		6399		1		18		44		750		5190		6106		1.34		70		795		56		0.5

		Lonn		R6-8592		1		50		G		4		44.8		29		6473		0.9		18.8		44		742		5198		6115		1.30		68				C1+T1		6057		1		18		44		740		4912		5779		1.43		70		821		78		7.3

		Lonn		R6-8592		1		100		H		5		44.8		30.5		6808		0.8		18.5		45.6		751		5494		6464		1.29		71				C0,75+T2,7		6406		1		18		45		751		5200		6117		1.37		71		810		68		0.7

		Lonn		R6-8592		1		100		J		6		44.8		32		7143		0.7		18.5		47.7		756		5771		6790		1.35		78				T2,5V		4866		1		18		42		743		3940		4636		1.48		58		669		20		51.3

		Lonn		R6-8592		3		100		G		7		44.8		20.6		4598		0.8		18.2		41.2		742		3725		4382		1.41		53

		Lonn		R6-8592		3		100		K		8		44.8		21.6		4821		0.7		18.2		39.9		729		3910		4600		1.61		63

		Lonn		R6-8592		3		50		H		9		44.8		25.2		5625		0.3		18.1		44.5		759		4590		5400		1.36		62				0		5670		1		19		45		744		4572		5379		1.37		63

		Lonn		R6-8592		3		50		I		10		44.8		25.8		5759		0.5		18.3		43.7		738		4676		5501		1.58		74				50		5662		1		18		44		747		4591		5401		1.39		64

		Lonn		R6-8592		3		0		J		11		44.8		28.2		6295		0.5		18.5		46.5		756		5099		5998		1.33		68				100		5417		1		19		42		737		4343		5109		1.41		61

		Lonn		R6-8592		3		0		F		12		44.8		19.2		4286		2.1		20		40.6		725		3339		3928		1.40		47

		Lonn		R6-8592		4		100		F		13		44.8		16.3		3638		4.8		21.4		32.8		710		2685		3159		1.43		39

		Lonn		R6-8592		4		100		I		14		44.8		24.6		5491		0.5		18.1		41.9		735		4470		5259		1.35		60

		Lonn		R6-8592		4		50		J		15		44.8		25.9		5781		0.6		17.6		40.4		741		4729		5564		1.45		68

		Lonn		R6-8592		4		50		K		16		44.8		23.7		5290		1.5		18		42.1		750		4259		5010		1.42		61

		Lonn		R6-8592		4		0		H		17		44.8		30.3		6763		0.6		18.3		42.6		741		5485		6453		1.38		76

		Lonn		R6-8592		4		0		G		18		44.8		23.6		5268		0.3		18.7		46.4		746		4267		5020		1.36		58
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3:e höstvetegrödan med vitklöver 
som bottengröda - Lönnstorp



Utlakningsförsök 
vid HS Lilla Böslid
i Halland

Ytlig hackning mellan raderna precis efter skörd stör 
kvickrot och fröogräs. Insådd klöver/gräs konkurrerar 
med ogräsen och minskar utlakningen av N.
Aronsson et al. (2015) Nutrient Cycling in Agroecosystems 102, 383-396.
SLF och SLU EkoForsk

Foto: Erik Ekre

Insådd av huvudgröda i mellangröda började här



Halva ytan bearbetad
Elsa Lagerquist doktorand

- Institutionen för växtproduktionsekologi, Göran Bergkvist, Alexander Menegat med flera
- Finansiär: SLU EkoForsk. Jordbruksverket (lantbrukardel). SLF (konventionell del).
- Partners: Hushållningssällskapet Per Ståhl, Anita Gunnarsson, Gothia Redskap, Appell Agri, 

ca sex lantbrukare

Foto: Göran Bergkvist. Strax före uppkomst av höstvete hos Josef Appell 2018-09-21



Introduktion
- om projektet Halva ytan bearbetas

Syfte: att optimera stråsädssekvensen vårsådd – höstsådd med 
hänsyn till skörd, kväveutnyttjande och ogräskontroll i ett ”strip-tillage” 
system.
Metod/odlingssystem: Bandsådd stråsäd med breda radavstånd i 
kombination med radhackning och insådda mellangrödor där 
höstvete etableras med radhackningsteknik.



Vår Sommar

Systemdesign
-Mellangrödornas placering och radhacknings-
intensitet

= Havre
= Höst vete
= Mellangröda
= Radhackning

A B C

Vår Sommar Höst
Tid

Höst
Tid

Höst
Tid

Vår Sommar



Mellangrödor

”Vinterannueller”:
Blodklöver och 
luddvicker

Sommarannueller:
Perserklöver och 
spärrklöver

Perenner:
Rödklöver, vitklöver och 
humlelucern

+ Kontroll

SLF:
Blandning av 
annuella och 
perenna.



Blött 2018 medförde vårvete istället för höstvete i Ög



Resultat
Placering: P=0,59

Mix: P=0,23

Placering:Mix: P=0,91



17 sep 2018
Sådd höstvete
Appell
Ängelholm

Foto: Josef Appell



21 september
Appell
Ängelholm

Foto: Göran Bergkvist



Foto: Göran Bergkvist



Ög 29 mars 2019 Skåne 3 april 2019



Tack för er uppmärksamhet!

T. squarrosum



Mellangrödor och vattenkvalitet
Helena Aronsson

Inst för mark och miljö, SLU, Uppsala



Försök med utakningsmätningar Lönnstorp



1980-talet

Höstråg som eftersådd 
fånggröda gav resultat, men 
klarade inte att matcha stor 
kvävebelastning

Fånggrödor i utlakningsförsöken
Startade på Mellby i Halland



1980-talet

Höstråg som eftersådd 
fånggröda gav resultat, men 
klarade inte att matcha stor 
kvävebelastning

Italienskt rajgräs som insådd 
fånggröda ruskigt effektivt, men 
sänker skörden och riskerar att fröa 
av sig

Engelskt rajgräs är  mer 
lagom konkurrenskraftigt 
och odlingsmetodikstudier 
gav goda råd om etablering 
mm 
1990-talet

Gräs i all ära, men dålig förfrukseffekt. 
Ren klöverfånggröda ökar läckaget. 
Gräs+ klöver ger bra resultat både på 
utlakning och efterföljande gröda. 



 Areal (ha) 
2011 

Andel av 
möjlig areal 

Läckage-
reduktion 
ton/år 

Norge     4 400 <10% - 
Finland   23 000 <10%    150  
Danmark 211 000 50%  6 975 
Sverige 143 000 25%  1 554 

 

Fånggrödor i de Nordiska länderna

Fältförsök på 11 platser :

• 43% reduktion av kväveläckaget 

• 7-38 kg N/ha i ovanjordisk fånggrödebiomassa

• Ingen reduktion av fosforläckaget

Aronsson H, Hansen E M, Thomsen I K, Liu, J, Øgaard A F, Känkänen H, Ulén B. 2016. The ability of cover 
crops to reduce nitrogen and phosphorus losses from arable land in southern Scandinavia and Finland – a 
review. Journal of Soil and water Conservation 71 (1): 41-55.



1980-talet

Höstråg som eftersådd 
fånggröda gav resultat, men 
klarade inte att matcha stor 
kvävebelastning

Italienskt rajgräs som insådd 
fånggröda ruskigt effektivt, men 
sänker skörden och riskerar att fröa 
av sig

Engelskt rajgräs är  mer 
lagom konkurrenskraftigt 
och odlingsmetodikstudier 
gav goda råd om etablering 
mm 
1990-talet

Gräs i all ära, men dålig 
förfrukseffekt. Ren 
klöverfånggröda ökade läckaget. 
Gräs+ klöver gav bra resultat 
både på utlakning och 
efterföljande gröda. 

Gräs -onödigt nära släkt med 
stråsäden. Finns det inget 
annat? Screening av möjliga 
fånggrödor tipsade om bl a 
cikoria

2000-talet

Ökat intresse för eftersådda
brassica-fånggrödor och andra 
arter i takt med minskat 
intresse för gräsen



1980

1990

Honungsört(Cikoria) 

Oljerättika

Gräs+klöver

(Vitsenap)
2000

Höstråg

Rajgräs

Rödsvingel 

1990

Luddvicker

Bovete

Havre

Fånggrödor i 
utlakningsförsöken





Tidpunkt för sådd och brytning påverkar 
fånggrödans effekt 

• En eftersådd fånggröda behöver sås i början av augusti
• Ju längre en fånggröda får växa desto bättre effekt får den
• Kemisk avdödning ger liknande ökning av mängden mineralkväve i 

marken som en mekanisk nedbrukning av fånggrödan

I ett SLF-projekt undersöktes hur tidpunkt för kemisk och 
mekanisk brytning påverkade fånggrödeeffekten

Aronsson, H., Stenberg, M. & Ulén, B. 2011. Leaching of N, P and glyphosate from 
two soils after herbicide treatment and incorporation of a ryegrass catch crop . Soil 
Use and management 27, 54-68.



SLF-projektet med studier av strategier med 
fånggrödor för kvickrotskontroll



SLF-projektet med studier av strategier med 
fånggrödor för kvickrotskontroll

Visade att vi kan hacka i växande fånggröda med fortsatt god effekt 
på läckaget
Aronsson H, Ringselle B, Andersson L, Bergkvist G (2015) Combining mechanical control of couch grass 
(Elymus repens L.) with reduced tillage in early autumn and cover crops to decrease nitrogen and phosphorus 
leaching. Nutrient Cycling in Agroecosystems 102:383–396
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Oljerättika, oljerättika+bovete, och luddvicker 
+råg som eftersådda fånggrödor i Skåne

Norberg, L. och Aronsson, H. manuskript
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Mycket mineralkväve i marken hösten 
2018, Skåne
Stora mängder restkväve, varm sommar och höst



Mycket mineralkväve i marken hösten 
2018, Skåne
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Fånggrödorna gjorde nytta hösten 2018. 
Lönnstorp Skåne
Halter av kväve i dräneringsvattnet under 2012-2018
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Lönnstorp clay soil
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Cover crop

Honungsört+ klöver eller rajgräs, eller havre 
såddes 27 juli 2018. Kontroll behandlades 
med glyfosat
Plöjdes ned 29 nov, var då frostdödad
Biomassa 2000-3800 kg ts/ha 



Fånggrödorna gjorde nytta hösten 2018. 
Mellby Halland
Halter av kväve i dräneringsvattnet under 2012-2018
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Mellby sandy soil

Control

Cover crop

Insått engelskt rajgräs torkade bort, men ogräsbiomassan var stor, 
detta led höstplöjdes ej

Biomassa 1900 kg/ha (400 kg/ha i led som är långtidsogödslat)



Slutsats

Året 2018 var ett skolexempel på vad  vi kan 
vänta oss av ett framtida klimat,

då vi också fick exempel på mellangrödors 
betydelse och potential för minskat 
kväveläckage

Tack!
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