
De generella effekterna av baskonceptet 
-

inte i gårdens standard (GS). I medeltal 
för de kalkade ytorna ökade pH med 0,3 
enheter.

Daggmaskantal och vikt ökade med 

till 350 kg/ha och från 83 till 113 mas-
kar/m2

grund eller normal plöjning. Från andra 
studier i Sverige och utomlands vet vi 

Team 20/20 var den plöjningsfria odlingen 
en engångsföreteelse.

Daggmaskökningen kunde däremot, 
signifikant, kopplas till mellangröde-

klövermellangrödor hade störst ökning av 
daggmaskar, de med frodig Brassica-



mellangröda hade medelstor ökning av 

ytor med klen eller ingen mellangröda 
hade minst ökning av daggmaskantalet 
(Figur 2). Resultaten överensstämmer väl 
med en studie från Storbritannien som 
visar att frånvaro av plöjning har en liten 
effekt på daggmaskar, medan en kombi-
nation av plöjningsfritt och mellangröda 
med klöver gynnar daggmaskpopulationen 
kraftigt.

-
den 3 mm grundare än i gårdens odling 
(Figur 3). Det kan tyckas lite men till bil-

-
mentytor som var plöjningsfria än i de som 
hade grund eller normal plöjning (Figur 

vi färre plantor än i gårdens odling. Det 
förklaras till stor del av att vi i 12 av de 

än gårdens (Figur 5). Dumt kan man tycka 
– men många gånger rörde det sig inte om 
mer än ”en halv” harvning mindre. I fält 
där odlare och/eller tekniker bedömde att 
Advancersådden kunde ske utan ytterligare 

en harvning så gjordes det – Advancern 
räknades då som en halv harvning. Men 
den andra ”halva harvningen” hade nog i 
många fall behövts också.

 

Radmyllning görs för att öka näringstill-
gängligheten för den lilla betplantan och 

Plantvikten i 4-örtbladsstadiet och två 
veckor senare var i medeltal för alla försö-

odling (Figur 1). Kvävehalten i 4-blads-
stadiet hade inte påverkats – det stämmer 

haft lättare att komma åt kväve och kunnat 

och Na-, S- och Bor-halten minskat.
Eftersom det inte varit möjligt att rad-

mylla på alla platser kunde vi se hur tidig 



-
perimentytan dels på de 22 platserna där 
vi radmyllat, dels där vi inte radmyllat. Vi 

varit bättre på platser där det radmyllats i 

upptaget av Na, Mn och Bor gynnats och 
upptaget av K missgynnats jämfört med 





Eftersom Na, Mn och B oftast ingått i 
de gödselmedel som radmyllats, medan K 
endast ingått i 40 % av de radmyllade fäl-
ten är det ett rimligt resultat. Na och K kan 
också i viss mån vara utbytbara för betan. 
Vi kan därmed dra slutsatsen att radmyll-
ningen fungerat helt enligt planerna och 
därför borde gett minst 3 % skördeökning 

För att studera mellangrödornas be-

försöksplatserna i tre grupper:
 elva platser med frodig mellangröda 
av familjen Brassicacae (senap eller 

 fyra platser med frodig rödklöver/gräs-

 elva platser med klen eller ingen mel-

eller klöver/gräsmellangröda). 
Klöver/gräsmellangrödorna brukades 

ner redan på hösten alternativt sprutades 
ner i slutet av hösten, om fälten skulle 
vårplöjas. Vi hade därför förväntat oss 
att platser med frodig klöver/gräsmellan-

det visade sig, tvärtom, att platser med 

gynnsammare påverkan på den riktigt ti-
-

ver/gräsmellangröda (Figur 6). Rimligtvis 
hade klövergräsblandningarna på platser 
med frodig klöver minst samma kvävehalt 
som frodig Brassica. Att frodig Brassica 

att senapen och oljerättikan frigjort det 
upptagna kvävet snabbare än frodigt röd-
klöver/gräs. 

gräset tagit överhand över klövern (75 % 
gräs i medeltal). Vi vet att kvävefattiga 
gräsfånggrödor kan immobilisera kväve 
när de bryts ner. Kvävefrigörelsen beror på 

(Figur 8) men även på andra faktorer. Vi 
såg också att rotbrand på små betplantor 
minskat något på platser med frodiga mel-
langrödor men ökat där det varit ”klen 

Rotbranden kan ha försämrat den tidiga 

mellangröda, jämfört med platserna med 
frodig Brassica.





med Gårdens Standard-betodling (GS) tes-
tades åtgärdspaket som syftade till att öka 
mängden färskt organiskt material i jorden, 
kalka upp jordarna med ca 0,25 pH-enheter 
om de hade pH under 7,5 (7,0 om >70 % 
sand + grovmo), radmylla gödningen, om 
möjligt med Advancersåmaskin eller mot-
svarande, minska arbets- och maskinkost-
naden genom att reducera antalet överfarter 
och tung bearbetning. Odlaren var delaktig 
i alla odlingstekniska beslut.

 I fyra av 28 försök ökade skörden säkert 

i medeltal inte 
påverkades.

sockerskörd än grund plöjning, trots att 
plantantalet försämrats mer i de plöjnings-

 Flera av de ingående åtgärderna i baskon-

och frodig Brassicamellangröda.
• Ökad daggmaskförekomst i första hand 
till följd av mellangrödorna, särskilt om 
de kombinerades med reducerad bear-
betning.

grödor (Brassica men även av frodigt 
klöver/gräs).

• Höjt pH där det var under mål-pH.
 Förklaring till att det trots dessa positiva 
effekter bara blev säker skördeökning i 

var att: 

var sämre än i GS, i synnerhet på platser 
där man hade minskat antalet harvningar 

för grund eller normal plöjning.
• rödklöver och klen eller ingen mellan-
gröda av klöver eller Brassica hade häm-

• frodig Brassica gav ingen kvävevinst på 
lerjord, utan tvärtom en negativ kväve-
efterverkan jämfört med klen eller ingen 

från mitten av juni och fram till skörd. På 
sandjord, däremot, tycks mellangrödan ha 
räddat mycket kväve från utlakning och 
därför gett en kvävevinst.

ibland hämmat utvecklingen av lag-
ringsroten.

 Försöksfält med positivt utfall på åtgär-
-

tillgänglighet för de små betplantorna, 
små problem med skadegörare, tidig vår 
samt låg skörd i GS i förhållande till den 
potentiella skörd som beräknades med 

på polsocker var positivt korrelerad med 
sand + grovmo i matjorden och negativt 
korrelerad med andelen silt (= mjäla + 

Oavsett vilka förändringar som än ska göras 
i betodlingssystemet: tulla aldrig på åtgärder 
som säkerställer en jämn såbädd med lagom 

generera en god och jämn uppkomst i tid och 
rum. I plöjningsfri odling är det svårare att få 
en bra såbädd – det måste man på något sätt 
kompensera för.

Våra resultat styrker resultat från andra 
grödor om synergieffekter av radmyllning 
och plöjningsfri odling. 

Brassicamellangrödor kan ha positiva ef-

20/20-konceptet med radmyllning, mellan-
gröda och kultivator i stället för plog är moget 
för att på sandjord (sand + grovmo ca 30 %) 
arbetas vidare med och utvecklas vidare i 
praktisk skala. På styvare jord bör efterver-
kanseffekterna av Brassicamellangrödor ut-
värderas mer. 


