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Övervintring I höstvete,
Hur kan vi förutse detta om vi 
råkar veta hur vädret blir?

Henrik Eckersten

Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala

Det är lätt, om vi vet 
temperaturen i februari!
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Hur fungerar detta egentligen?

1.Vi sår på hösten: När, beror på väder, mark o förfrukt?

2.Grödan gror och tillväxer: Väder, mark o förfrukt?

3.Grödan vinterhärdas: Väder och tillväxt?

4.Grödan utsetts för hot: Frost, is, fukt och skadegörare?

5.Grödan utvintrar: Hoten, motståndskraft?

Kanske inte så konstigt att det är svårt 
att förutse övervintring?

Vad är effekten av de abiotiska faktorerna 
(väder, frost, is och snötäcke)?  (1 av 3)

1.Vi sår på hösten: 
-Fältförsök i Uppsala 2013/14 och 14/15
-Fyra sorter
-Två såtidpunkter

2.Grödan gror och tillväxer:
-Observerar täckningsgrad sent på hösten
-Applicera tillväxtmodeller

Vad gör vi i vårt övervintringsprojekt för höstvete?
Och vad skulle vi behöva göra mera?
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Vad är effekten av de abiotiska faktorerna 
(väder, frost, is och snötäcke)?  (2 av 3)

Vad gör vi i vårt övervintringsprojekt för höstvete?
Och vad skulle vi behöva göra mera?

3.Grödan vinterhärdas: 
-Mäter aktuell frosttolerans i fält (LT50)
-Beräknar resp. sorts maximala frosttolerans (FROSTOL)

-Senare mättillfällen på hösten

4.Grödan utsetts för hot: 
-Mäter marktemperatur på 2 cm, och väderdata
-Applicerar marktemperaturmodeller (Ritchie, SnowFrostIce…)

-Applicerar, snötäckemodeller (SnowFrostIce, COUP(SOIL))

-Applicera modeller för beräkning av istäcke (COUP(SOIL))

Vad är effekten av de abiotiska faktorerna 
(väder, frost, is och snötäcke)?  (2 av 3)

4.Grödan utsetts för hot: 
-Mäter marktemperatur på 2 cm, och väderdata
-Applicerar marktemperaturmodeller (Ritchie, SnowFrostIce…)

-Applicerar, snötäckemodeller (SnowFrostIce, COUP(SOIL))

-Applicera modeller för beräkning av istäcke (COUP(SOIL))
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Tomas Persson, Bioforsk
Preliminära data
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Vad är effekten av de abiotiska faktorerna 
(väder, frost, is och snötäcke)?  (3 av 3)

Vad gör vi i vårt övervintringsprojekt för höstvete?
Och vad skulle vi behöva göra mera?

5.Grödan utvintrar:
-Observationer av täckningsgrad på våren
-Beräkning av risken för frostskador (FROSTOL-modellen)

-Effekter av osäkra marktemperaturberäkningar

Vad är effekten av de abiotiska faktorerna 
(väder, frost, is och snötäcke)?  (3 av 3)

Vad gör vi i vårt övervintringsprojekt för höstvete?
Och vad skulle vi behöva göra mera?

5.Grödan utvintrar:
-Observationer av täckningsgrad på våren
-Beräkning av risken för frostskador (FROSTOL-modellen)

-Effekter av osäkra marktemperaturberäkningar
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Anne Kari Bergjord, Bioforsk
Preliminära data
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Vad är effekten av de abiotiska faktorerna 
(väder, frost, is och snötäcke)?  (3 av 3)

Vad gör vi i vårt övervintringsprojekt för höstvete?
Och vad skulle vi behöva göra mera?

5.Grödan utvintrar:
-Observationer av täckningsgrad på våren
-Beräkning av risken för frostskador (FROSTOL-modellen)

-Effekter av osäkra marktemperaturberäkningar

-Beräkna varaktighet av snötäcke-milda yttemperaturer
-Beräkna frekvens och varaktighet av istäcken
-Beräkna tillväxten under höst-vinter-vår
-Hur stor andel av variationen i utvintring kan förklaras 

med index för frost, snö-, istäcke respektive tillväxt?
Det som återstår att förklara beror på……?  ….mm

Men det är väl ingen idé att förutse 
övervintringen, 

vi vet ju ändå inte hur vädret blir!?

Men, vi kanske vet 
(sannolikt)?
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Nkurunziza et al, 2014

Vi kan göra motsvarande 
för övervintring

Hur många år av 10 år 
övervintrar en viss sort?

Och vad blir skörden de 
år sorten övervintrar?
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Tack
Övervintringsprojekt:
Bedömning av risken för frostskador i höstvete utifrån sorters frosttolerans 
med hjälp av en simuleringsmodell och fältförsöksdata
Stiftelsen Lantbruksforskning

Tomas Persson och Anne Kari Bergjord, Bioforsk
Henrik Eckersten och Libère Nkurunziza, SLU
Erik Sindhoj, JTI 


