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Plöjningsfritt till 
sockerbetor – går det?

Innan vi går in på resultat från 
fältförsök kan det vara lämp-
ligt att peka på hur marken och 

grödan påverkas av ett plöj-
ningsfritt system, med både 
fördelar och nackdelar. Vissa 

generella drag jämfört med ett 
plöjt system är väl kända och 
visas i figur 1.

Ytskiktet kommer att inne-
hålla en högre andel växtres-
ter och mullhalten kommer 
gradvis att öka i ett kontinuer-
ligt plöjningsfritt system. Detta 
minskar risken för skorpbild-
ning och erosion. Markytan är i 
regel jämnare än efter plöjning 
vilket minskar risken för har-

Plöjningsfri odling har gradvis ökat i Sverige, och har visat sig 
fungera väl på t.ex. skånska moränjordar. Sockerbetor anses 
dock ofta ha högre krav på luckring än andra grödor, och att 
man  därför behöver plöja till sockerbetor. Hur är det då egent-
ligen? Passar betor i ett plöjningsfritt odlingssystem? Jag ska i 
den här artikeln diskutera detta, framförallt med utgångspunkt 
från de fältförsök som gjorts med plöjningsfritt till sockerbetor.
TEXT:  Johan Arvidsson,  SLU

Tallrikskultivator vid körning på Charlottenlunds gård, som tillämpar plöjningsfri odling till sockerbetor.
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gömmor och kan ge jämnare 
uppkomst. Ofta torkar dock 
såbädden upp något senare, 
och blir något grövre i ett plöj-
ningsfritt system, vilket istället 
kan försämra uppkomsten. Sto-
ra halmmängder kan också för-
sämra såresultatet. För socker-
betor har man ofta fått sämre 
uppkomst i ett plöjningsfritt 
jämfört med ett plöjt system. 

Under bearbetningsdjup 
kommer jorden att bli täta-
re och mer svårgenomträng-
lig för rötter. Packad jord gör 
att betorna blir mer greniga 
och att en större del av betan 
växer ovan mark. Samtidigt 
ökar packning ledningsförmå-
gan för vatten och näring i torr 
jord – under torra förhållanden 
kan det därför vara fördelak-
tigt med den ökade packningen 
i plöjningsfri odling. 

Ogräsen påverkas förstås 
också av bearbetningssyste-
met och generellt gynnas fler-
åriga ogräs, såsom kvickrot, 
tistel och åkerfräken, när plöj-
ningen utesluts. När det gäller 
de ettåriga ogräsen finns inte 
lika stark koppling till bearbet-
ningssystemet. Förutsatt att 
de fleråriga ogräsen kan hål-
las i schack behöver därför inte 
ogräsen leda till några särskil-
da problem i sockerbetor vid 
plöjningsfri odling. Samman-
fattningsvis finns det faktorer 
som påverkar i både positiv och 
negativ riktning och slutresul-
tatet blir starkt årsmånsbero-
ende.

Försök med sockerbetor 
i plöjningsfri odling
Genom årens lopp har det ge-
nomförts ett antal försök med 

plöjningsfri odling till socker-
betor och jag kommer här att 
försöka göra en analys av olika 
försöksresultat, framförallt 
med avseende på skörd. Jag har 
delat upp den i olika delar:
1. Alla konventionella fältförsök 

1986–2011
2. Ett långliggande försök på 

Alnarp (1974–2011)
3. Tre långliggande försök

1995–2011
4. Odlingssystemförsök på Al-

narp
5. Plöjningsfri odling i projektet 

Team 20/20.

Normalt gäller att bearbetning 
i den plöjningsfria odlingen 
gjorts på hösten med kultiva-

tor (i enstaka fall har tallriks-
redskap använts), med en eller 
oftast två överfarter med 5–10 
cm arbetsdjup. Såbäddsbered-
ningen på våren har i regel va-
rit samma i plöjningsfria och 
plöjda led, i enstaka fall med 
färre överfarter i plöjningsfria 
rutor.

Alla försök 1986–2011
En första indikation får vi ge-
nom att titta på en samman-
ställning av samtliga svenska 
försök med plöjningsfri od-
ling, vilket visas i tabell 1 för 
perioden 1986–2011. Generellt 
har spannmål och våroljeväx-
ter haft ungefär samma skörd i 
plöjt och i plöjningsfritt. Höst-

Tabell 1. Relativ skörd för plöjningsfri odling (plöjning = 100), samtliga försök 
1986–2011

Gröda Antal försök Rel. skörd (plöjning = 100)

Korn 242 99

Höstvete 284 98

Vårvete 44 102

Havre 94 98

Höstraps 47 96

Våroljeväxter 63 99

Ärter 15 90

Sockerbetor 23 95

För- och nackdelar med mark som inte plöjs

Fördelar
• Minskad avdunstning, skorpbildning 
och igenslamning. 
• God ledningsförmåga i packad jord 
under torra förhållanden.
• Hög biologisk aktivitet (ex. dagg-
maskar).
• Ökad genomsläpplighet i gamla 
plogsulan

Nackdelar
• Långsam upptorkning, lägre 
marktemperatur,
växtpatogener i halm och såtek-
niska problem.
• Ev. låg genomsläpplighet i 
packad jord.
• Försämrad rotutveckling i  
matjorden.
• Ökad ogräsförekomst

Figur 1. Generella drag för mark i plöj-
ningsfri odling jämfört med plöjning.
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raps, ärter och sockerbetor lig-
ger något lägre, med i genom-
snitt fem procent lägre skörd 
för plöjningsfritt. 

Försök på Lönnstorp 
1974–2011
På Lönnstorp nära Alnarp lig-
ger ett av Sveriges äldsta försök 
med plöjningsfri odling, star-
tat redan 1974 (serie R2-4008). 
De första åren var växtföljden 
oregelbunden men därefter har 
en skånsk växtföljd tillämpats: 
sockerbetor – korn – höstraps 
– höstvete. I försöket jämförs 
kontinuerlig plöjningsfri odling 
med plöjning. Dessutom ingår 
ett led med plöjning till socker-
betor och plöjningsfritt till öv-
riga grödor. Sedan 1994 ingår 
dessutom olika bearbetnings-
djup i den plöjningsfria odling-
en. Markens penetrationsmot-
stånd (hårdhet) på olika djup 
visas i figur 2. Det plöjningsfria 
ledet har betydligt större mot-
stånd genom hela matjorden.

Skörd för olika grödor se-
dan försökets start redovisas 
i figur 3 och tabell 2. I medel-
tal har korn gett högre skörd i 
plöjningsfritt än i plöjt, medan 
skörden varit åtta procent lägre 
för sockerbetor och höstraps. 
Av figur 2 framgår också att 
alla år utom ett (2006) har plöj-
ning höjt skörden av socker-
betor. I genomsnitt var antalet 
plantor fem procent lägre i det 
plöjningsfria systemet. 

Tre långliggande skånska 
försök
Förutom försöket på Lönnstorp 
finns tre andra pågående lång-
liggande försök i Skåne med 
plöjningsfri odling: ett på Bor-
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Tabell 2. Relativ skörd av olika grödor (plöjning = 100) i ett långliggande försök på 
Lönnstorp, serie R2-4008

Gröda Antal år Skörd (kg/ha) Plöjning Plöjning till sockerbetor Plöjningsfritt

Korn 10 5 430 104 104

Höstvete 8 6 840 100 97

Höstraps 6 3 870 98 92

Sockerbetor 8 9 920 97 92

Alla grödor 100 100 96
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Figur 2. Penetrationsmotstånd i långliggande försök på Lönnstorp.

Figur 3. Relativ skörd av olika grödor (plöjning = 100) i ett långliggande försök på 
Lönnstorp, serie R2-4008. PF = plöjningsfritt, P = Plöjning till sockerbetor.
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geby, ett på Sandby gård på Ös-
terlen (båda med startår 1994) 
och ett på Planagården utanför 
Kattarp (startår 2004). I dessa 
ingår tre gemensamma led: A 
= plöjning, B = grund plöjning 
och C = plöjningsfri odling. En 
sammanställning av skörde-
resultaten gjordes i ett exa-
mensarbete (Landgren, 2011) 
och visas i tabell 3. Resultaten 
stämmer väl överens med re-
sultaten från Lönnstorp: korn 
och höstvete har gett ungefär 
samma skörd i olika system, 
medan skörden av höstraps och 
sockerbetor varit lägre i plöj-
ningsfritt, sju respektive fyra 
procent.

Ett annat intressant försök är 
det odlingssystemförsök som 
drivits av Christer Nilsson och 
Bertil Christensson på Lönns-
torp. Detta är inte ett konven-
tionellt försök utan samtliga 
grödor i en växtföljd odlas i 
storrutor. Detta görs i ett kon-
ventionellt (plöjt) system och 
ett integrerat (plöjningsfritt 
system). Olika åtgärder (exem-
pelvis bekämpningar) anpassas 
efter behovet i varje led.

Rent generellt var skördeni-
våerna höga i båda systemen. 
Liksom i ovan nämnda försök 
var korn den gröda som gav 
högst relativ skörd i ett plöj-
ningsfritt system, medan ärter, 
sockerbetor och rågvete gav 
93–94 procent avkastning jäm-
fört med det plöjda systemet. 
En möjlig förklaring för socker-
betor är senare uppkomst och 
lägre tillväxt tidigt på säsongen 
pga. lägre marktemperatur.

Av speciellt intresse är 
skördeutvecklingen för 
sockerbetor i detta försök (figur 

4). Under första växtföljds-
omloppet låg skördarna av 
sockerbetor klart lägre i det 
plöjningsfria systemet, medan 
de låg högre under det andra 
omloppet (från 2004). Detta 
sammanfaller med att man i 
det integrerade systemet 
började odla mellangrödor 
(framförallt rättika) innan 
sockerbetor, höjde kvävegivan, 
som tidigare varit 30 kg per 
hektar lägre i detta system, 
harvade någon gång extra och 
höjde utsädesmängden något.

Plöjningsfri odling 
i Team 20/20
I projektet Team 20/20 
testades olika potentiellt 
skördehöjande odlingsåtgärder 
i s.k. åtgärdsytor (ÅY) på ett 
antal gårdar, där sedan insatser 
och skörd jämfördes med 
gårdens standard (GS). De 
vanligaste insatserna i åtgärds-
ytorna var plöjningsfri odling 
istället för plöjning, odling av 
mellangrödor, kalkning samt 
radmyllning istället för över - 
gödsling. I medeltal för tolv 

Tabell 3. Skördar (kg/ha och relativtal) i försöksserie L2-4048, med försök på Sandby 
gård, Planagården och Borgeby. Medeltal för samtliga försök 1995–2011 (efter Land-
gren, 2011)

Gröda Plöjt, kg/ha Ej plöjt (plöjning=100)

Vårvete 6 340 97

Höstvete 9 297 100

Vårkorn 7 266 99

Höstraps 3 572 93

Sockerbeta 60 888 96
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Figur 4. Skördeutveckling i odlingssystemförsök på Lönnstorp
(Nilsson och Christensson, 2010).
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gårdar blev skörden i genom-
snitt samma för åtgärdsytorna 
som odlats plöjningsfritt och 
gårdens standard, medan 
plantantalet blev 6,7 procent 
lägre i åtgärdsytorna. Det är 
svårt att med säkerhet uttala 
sig om effekter av enskilda 
åtgärder eftersom flera faktorer 
ändrades samtidigt. Eftersom 
radmyllning och kalkning kan 

förväntas ha gett en viss 
skördehöjning hade antagligen 
den plöjningsfria odlingen en 
svagt skördesänkande effekt i 
dessa försök.

Betydelse av bearbetnings-
djup
I flera försök (bl.a. i försöket på 
Alnarp i serie R2-4008 ovan) 
har också ingått försök med oli-

ka bearbetningsdjup. Om pack-
ning sänker skörden borde det-
ta kunna avhjälpas med att öka 
bearbetningsdjupet. Riktigt 
så enkelt verkar det dock inte 
vara. I figur 5 visas skördere-
sultat i sammanlagt åtta försök 
med olika bearbetningsdjup i 
plöjningsfri odling. I några av 
dem finns en tydlig positiv ef-
fekt av ökat bearbetningsdjup, i 
andra fall är resultatet omvänt. 
I medeltal har djupare bearbet-
ning (15–20 cm) gett två pro-
cent högre skörd än grund be-
arbetning (5–10 cm). 

Kan skillnader i etablering 
förklara skillnader i skörd mel-
lan olika bearbetningssystem? 

I de flesta av de försök som 
redovisats ovan har etablering-
en av betor varit något sämre 
i ett plöjningsfritt system. I en 
genomgång av försöken ovan 
och ytterligare några försök 
hade planträkningar gjorts i to-
talt 17 försök. I medeltal hade 
dessa sju procent lägre skörd 
och fem procent lägre antal 
plantor för plöjningsfri odling 
jämfört med plöjning. Skörd 
som funktion av antal plantor 
visas i figur 6. Det finns ett tyd-
ligt samband, samtidigt finns 
ett antal försök där plöjnings-
fri odling gett lägre skörd än 
plöjning, trots lika plantantal. 
Skillnader i etablering kan allt-
så förklara en del, men inte hela 
skillnaden i skörd mellan bear-
betningssystem.

Sammanfattning och 
slutsatser
Sockerbetor kan odlas plöj-
ningsfritt med mycket gott re-
sultat. Det mesta pekar dock 
på att skördeutfallet i genom-
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Figur 5. Relativ skörd för grund (5–10 cm) jämfört med djup (15–20 cm) bearbetning i plöjningsfri 
odling. Resultat från åtta försök 1998–2010.

Figur 6. Skörd i plöjningsfri odling som funktion av antal plantor (relativtal, plöjning = 100).
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snitt blir några procent lägre än 
för plöjning, och sämre än för 
spannmål, framförallt korn. En 
del av förklaringen i de försök 
som gjorts är, som vi konsta-
terat, en något sämre etable-
ring. Detta kanske till viss del 
beror på att man varit mest van 
att etablera betor i ett plöjt sys-
tem. Med ökad kunskap om de 
krav som ställs i den plöjnings-
fria odlingen bör etableringen 
kunna lyckas lika bra i detta 
system. Den andra viktiga för-
klaringen är antagligen den 
högre packningen i ett plöj-
ningsfritt system, som t.ex. vi-
sar sig som ett högre penetra-
tionsmotstånd. Det är dock inte 
fastställt om detta beror på hur 
packning påverkar själva betan 
eller utvecklingen av finrötter. 
Om det främst är kopplat till 
själva betan skulle detta kunna 
avhjälpas med s.k. strimbear-
betning eller strip-tillage, dvs. 
luckring endast i betraden. För-
sök med strimbearbetning på-
går idag och redovisas i kom-
mande nummer av Betodlaren.

Samtidigt finns det tillfällen 
då avkastningen i plöjnings-
fri odling ligger väl i paritet 
med ett plöjt system. Intres-
sant är t.ex. den goda avkast-
ningen i odlingssystemförsöket 
på Lönnstorp efter de första tio 
åren. I detta system av kontinu-
erlig plöjningsfri odling finns 
en ackumulerad packning men 
trots detta en god avkastning 
på senare år. Den högre skör-
denivån sammanfaller med od-
ling av rättika som mellangröda 
och en viss ökning av kväve-
gödslingen. Inte heller i försö-
ket i serie R2-4008 kan man se 
någon sjunkande skördetrend 

för betor i det plöjningsfria sys-
temet, snarare tvärtom.

Det finns också tillfällen då 
den plöjningsfria odlingen ger 
uppenbara fördelar. Det gäller 
t.ex. vid odling på lätta jordar, 
där växtrester i ytan kan mins-
ka problemen med vinderosi-
on. Vissa jordbrukare upplever 
också att ett plöjningsfritt sys-
tem i själva verket ger jämnare 
uppkomst, speciellt på ojämna 
fält som har delar med mullfat-
tig lera.

Sammanfattningsvis kan 
man mycket väl odla sockerbe-
tor plöjningsfritt. Man bör då 
speciellt tänka på att 1) bekäm-
pa fleråriga ogräs 2) vara nog-
grann med såbädden. Alltför 
grund bearbetning (främst med 
tallriksredskap) har en tendens 
att också resultera i en alltför 
grund såbädd, som också kan 
ha en hög andel grova aggre-
gat. Effektiv halmbehandling 

är också viktig för att kunna så 
betorna störningsfritt. När det 
gäller packningsproblematiken 
är det svårt att ge entydiga råd. 
Djup bearbetning har t.ex. höjt 
skörden i vissa fall, men resul-
taten är alltför varierande för 
att man generellt ska rekom-
mendera ökat bearbetningsdjup 
till sockerbetor i plöjningsfri 
odling.
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