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Höstveteskördar i Europa (kg/ha)  

FAO, 2012 ur Elmquist och Arvidsson (red) (2014) 
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Porter & Semenov, 2005 



Förfruktseffekter 

Foto: Lennart Johansso  



Förfrukter till 
höstvete 
(Wallgren & Olofsson, 
1984) 



Höstveteavkastning beroende på förfrukt och  
N-giva (9 försök i Skåne) 
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• 25 kg/ha lägre N-opt.  
  efter höstraps  
  
• 700 kg/ha i merskörd 
  efter höstraps eller ärt 
 

(Engström och Lindén, 2009) 
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0N-led 

-25 kg N/ha 

(Lena Engström, 2005) 



Höstvets avkastning beroende på förfrukt 
och bearbetningssystem (N=46) 

Olofsson, 1993 

Plöjt 
Grund bearbetning 
Direktsådd, halm borttagen 
Direktsådd, halm kvar 



Höstvetes plantantal på våren beroende på 
förfrukt och bearbetningssystem (N=1) 

Olofsson, 1993 

Plöjt 
Grund bearbetning 
Direktsådd, halm borttagen 
Direktsådd, halm kvar 

Förfrukter 
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P för bearbetning, fungicid och förfrukt < 0,001 
Inga samspel.  

Höstvetes avkastning beroende på förfrukt, bearbetning 
 och fungicid – 10 försök 2008 - 2010 

Nkurunziza et al. (opublicerat) 
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Samband mellan förfrukt, bearbetningssystem, fungicid-
behandlingar, mineraliskt N i jord (SMN), och diverse gröd-variabler 
Glyttinge 2008-2010. 

hvete 

raps 

plöjt 

Reducerad 

N-vår N-höst 

DM31 = Biomassa DC31 
DM31-H = tillväxt DSC31-skörd 

Nkurunziza et al. (opublicerat) 



Rot av vete i ett-bladsstadiet 
 
a) Lång zon av elongerade  
celler, e, bakom tillväxtpunkt, 
m, rothår, h, långt bakom m. 
 
b) Motstånd medför rothår 
omedelbart bakom m, medför 
ackumulering av pseudomonas 
och andra bakterier. 
 
d) Samma rotkanal används av 
nya och gamla rötter 
 
e) Nya veterötter (pilar) blandat 
med gamla rötter. 
Watt et al. (2006). Australian Journal 
of Soil Research 44, 299-317. 



Förfrukt: höstvete 
Reducerad jordbearbetning 

Förfrukt: havre 
Plöjt 

Foto: Hanna Friberg Glyttinge 2010 



Sammanfattning - höstvete på våren 
Väl rotade, jämnt fördelade och friska 

plantor 

Foto: Lennart Johansson 



Tillväxt = ökning i storlek, 
längd, eller massa 

Tillväxten påverkas huvudsakligen av: 
•Temperatur 
•Ljus 
•Vatten 
•Näring 
•Genotyp 



Utveckling = ändring i 
komplexitet 

På en odlingsvärd jord styrs 
utvecklingen huvudsakligen av: 
•Temperatur + påskyndar utvecklingen 

•Dagslängd + långdagsväxter 

•Genotyp, t.ex. tid för övergång från vegetativ 
till generativ fas, vernaliseringsbehov, tidighet, 
dagslängdskänslighet etc. 



a) Förändring i fotosyntes och respirationshastighet 
beroende på temperatur 

b) Förändring i utvecklingshastighet beroende på       
temperatur  

Porter & Semenov, 2005 



Ferris et al., 1998 



Illustration: Fredrik Stendahl 
Ur Fogelfors (red) 2002 



Utvecklingen 
hos vete 
 
Daggrader= 
(Tmax+Tmin)/2-Tbas 

Tbas=0°C 
 

Hay & Kirby, 1991 

Antal 
initierade 
och 
utvecklade  
blad 
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och 
småax- 
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Skott/ 
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Temperatursumma från sådd  
till dubbelringsstadium 

Temperatursumma från  
dubbelringsstadium till 
stråskjutning 

Effekt av såtidpunkt och sort (3st) 
 på utvecklingshastigheten 

Kirby et al. (1999) 



Kirby et al. (1999) 

Tid mellan dubbelringsstadium och axgång beroende 
på fotoperiod under dubbelring – stråskjutningens 

början 



Plantöverlevnad beroende på temperatur och 
ljusintensitet 

Temperatur 
l = låg 
h = hög 
 
Ljusintensitet 
1 = låg 
2 = hög 

Jmf Ugarte et al. (2007) 

Sigurd Håkansson 



Skördepåverkan vid +5˚C 
 - genomsnitt över år och art (vete, korn och rågvete) 

-15% 
-46% 

-27% 

Färre och mindre  
kärnor 





Slutlig storlek på kärnan i förhållande till tillväxt per dag 
beroende på temperatur och position i axet 

Sofield et al., 1977 



Slutsatser 

• Bra förfrukt ger i genomsnitt ett ton mer höstvete än en 
dålig förfrukt. 

• Plantans förmåga att tillvarata resurser avgörs höst/vinter 
• Sambandet mellan utveckling och tillväxt bestämmer 

avkastningen 
• Kritiskt att följa upp ax/m2 med många kärnor/ax. Sen N-

giva kan vara viktig 
• (Nästan) aldrig en nackdel med många kärnor under 

kärnfyllnaden. 
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