Jordbruksverket har i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för 36 projekt, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av
ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen.
Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020. Här kan du läsa om vad som pågår i några av projekten.
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När, var och hur ska vi så och hacka?
Under 2020 och 2021 kommer HS Konsult
att genomföra ett flertal olika försök för
att se hur man kan optimera radhackningen i frövallar.
– Vi hoppas helt enkelt
kunna bli klokare på
hur man ska etablera
frövallen i skyddsgrödan som bäst. Ska den
sås in tillsammans med
skyddsgrödan i spannmålsraden till exempel?,
Eva Edin HS konsult
säger Eva Edin, agronomie doktor och forskare verksam hos HS
Konsult.
Olika utsädesmängder och olika hackningar kommer att studeras liksom tidpunkter för insådd, radhackning och placering av frö. Ogräsförekomsten, skörd
och renhet är några av de parametrar som
kommer att analyseras. Försöken sås och
hackas med System Cameleon i Skaraborg och Uppland och genomförs under
2020 i Ängsvingel.
– Vi anlägger försöken 2020 och 2021.
År två är fröår. Vi kommer att söka mer
pengar för att anlägga fler försök under
2021 och att skörda 2022. Slutrapporten
beräknas vara
klar 2023, säger
Eva Edin.

Insådd av rör-/ängssvingel i spannmå
lsraden. 100 procent utsädesmängd
spannmål, hackning insåningsår, efter
behov troligen 2 ggr, ev efter skörd
i
insådden på hösten. Hackning fröår
.
Insådd av rör-/ängssvingel i spannmå
lsraden, 50 procent utsädesmängd span
nmål. Hackning insåningsår, efter beho
v
troligen 2 ggr, ev efter skörd i insådden
på hösten. Hackning fröår.
Insådd av rör-/ängssvingel i spannmå
lsraden + Insådd av rör-/ängssvingel mellan spannmålsraderna i samband med
första hackning. 100 procent utsädesmängd spannmål. Hackning vid insåd
d,
därefter inget mer insåningsåret.
Insådd av rör-/ängssvingel mellan
spannmålsraderna i samband med först
a
hackning. 100 procent utsädesmängd
spannmål. Hackning vid insådd, däre
fter
inget mer insåningsåret. Hackning fröår
.
Insådd av rör-/ängssvingel mellan
spannmålsraderna i samband med först
a
hackning. 50 Procent utsädesmängd
spannmål. Hackning vid insådd, däre
fter
inget mer insåningsåret. Hackning fröår
.
Insådd av rör-/ängssvingel mellan
raderna i samband med spannmålssåd
d
(i praktiken sådd 2 gånger) 100 proc
ent
utsädesmängd spannmål. Ingen hack
ning. Hackning fröår.

Ängssvingel som är etablerad mellan spannmålsraderna
på 25 cm radavstånd.
Foto: Eva Edin
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Surgörning oerhört effektivt för
minskad ammoniakförlust
Under odlingssäsong 2019 och 2020 görs
försök på försöksstationerna Lanna och
Götala för att undersöka hur man kan
minska ammoniakförlusten vid spridning
av flytgödsel samt hur olika spridningstekniker påverkar densamma. Försöken har gjorts i vall och höstvete med
släpslang, släpsko och surgjord gödsel
spridd med släpslang.
– Vi hade tre gödselslag, nötflyt, separerad
nötflyt med halverad ts-halt samt rötrest
från biogas med 65 procent nötflyt. Lika
många kilo kväve lades. Skillnaden vi kunde
se i höstvete var att obehandlad nötflyt gav
lägre skörd än både separerad och rötad eftersom ju lägre ts halt, desto snabbare kommer gödseln ner i marken och kväveförlusterna minskar. Surgörningens effektivitet
undersöktes också.
– Försöken visar att surgörning är väldigt
effektivt. I genomsnitt får man 80 procent
lägre ammoniakförluster vid en surgörning
till pH 6,0. Vi använde svavelsyra, som även
används kommersiellt i Danmark men som
inte är tillåtet i ekologisk produktion. Det
spelar ingen roll vilken syra man använder,
organiska syror som skulle kunna vara ekologiskt godkända fungerar på samma sätt.
Tyvärr är dessa väldigt dyra så i dagsläget
blir det inte ekonomiskt försvarbart, säger
Karin Andersson, doktorand vid SLU, som
arbetar med försöken.

och i höstsäden var
marken för hård för
att vi skulle få effekt.
Det var väldigt torrt
på den styva leran på
Lanna när vi spred.
Därför vill vi testa i Karin Andersson
vårsäd i år också, avslutar Karin. Den förstnämnda starkt kopplad till konstgödselanvändningen.
Lantbruket måste alltså jobba med mer än
bara drivmedelsfrågan om vi ska lösa klimatkrisen, säger Sofia.
Rapporten släpps i maj och den 24 mars
träffas ett 20-tal lantbrukare och ett 20-tal
rådgivare för en genomgång av materialet
och en förhandstitt på rapporten.
Materialet presenteras troligen på Borgeby
Fältdagar, Elmia i höst och ska också finnas
som underlag för höstens kampanj EkoSeptember. Materialet kommer också att göras
tillgängligt digitalt för den breda skaran, så
att fler kan ta del av det och även sprida det.

Att sprida med släpsko gav liten, eller ingen effekt i försöken. Släpskon ska säkerställa att gödseln kommer ner i marken med
hjälp av att en grund fåra görs.
– Släpskons effekt beror väldigt mycket
på spridningsförhållandena. I vallen gjorde
grästuvorna att släpskon mest gick ovanpå,

Försöksgödselspridaren redo för start i höstvete.
Man kan enkelt växla mellan släpslangar (främre
raden) och släpskor (bakre raden, röda).

Vilken betydelse har sortvalet för
proteinkvalitén
Under 2019 har innehåll av essentiella
aminosyror analyserats i olika grödor
och sorter. Provtagningar har gjorts i
spannmålsprover tagna från skördeprover i höstvete, vårvete, vårkorn, havre
och åkerböna. För varje art har olika
försöksplatser provtagits, i Skåne och
Halland, Östergötland, Västergötland
och Västmanland.
– Avsikten har varit att undersöka betydelsen av sortvalet för proteinkvaliteten i ekologisk odling, att möjliggöra ett val baserat
på näringsinnehållet, ex aminosyrakvalité,
i olika fodergrödor och
att få en orientering om
variationen mellan art,
sort och odlingsplats,
säger Jannie Hagman,
Institutionen för växtproduktionsekologi på
SLU, som har lett försöken.
Jannie Hagman
Foto: Anna Luindmark

Vid utfodring är
proteinkvalitén av yttersta vikt och detta
gäller särskilt i ekologisk produktion där
möjligheterna att kompensera eventuella
brister med fodertillsatser är begränsad.
I sortprovning är det i första hand proteinhalten som mäts och sorterna utvärderas
efter. Proteinkvalité och innehåll av essentiella aminosyror är dock mycket viktig. En
sort med förhållandevis låg proteinhalt
kan ha ett bättre fodervärde om halten essentiella aminosyror är hög. I spannmål är
det främst aminosyran lysin och i trindsäd
är det metionin som är begränsande.

Försök i åkerböna, Gotland

Foto: Jannie Hagman

– Proteinhalten i vete kan variera mellan
10-15 procent, havre 10-12 procent och
korn 9-11 procent. I spannmålskärnan
finns den största proteinkoncentrationen
i skal och grodd, vilket innebär att sorter
som bygger upp skörden med många kärnor per kvadratmeter ofta har ett högre
proteininnehåll men inte alltid, säger Jannie Hagman.
Resultaten visar tydliga skillnader för
samtliga faktorer, och att det fanns ett samspel mellan art och region.
– Åkerböna hade högst halt av de undersökta arterna och hade fyra till sex gånger
mer av aminosyrorna lysin och treonin än
de övriga arterna. Havre var den spannmålsart som hade störst halt av de undersökta aminosyrorna, medan vårkorn och
höstvete hade de lägsta halterna, säger
Janni.
Resultat från de olika försöken finns i rapporten ”Sortval i ekologisk odling 2020”
som ligger på SLUs hemsida www.slu.se/
ekologisksortprovning .

