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Sommarmellangrödor efter konservärt på St. Markie 2013  
Ett Region Skåne och PA-projekt i samarbete med SB3 (SBI Jordberga) 
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Sommarmellangrödan växer mellan två huvudgrödor - 
Fångar in kväve och producerar biomassa 

Skördas på senhösten och sätts in på ”biogasbanken”  
 

http://stud.epsilon.slu.se/6397/1/gunnarsson_m_140130.pdf
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Sommarmellangrödan växer mellan två huvudgrödor - 
Fångar in kväve och producerar biomassa 

Skördas på senhösten och sätts in på ”biogasbanken”  
 

http://stud.epsilon.slu.se/6397/1/gunnarsson_m_140130.pdf


Sommarmellangrödor som ogräsbekämpare i växt-

följd med färskpotatis, lök, morot och spannmål 

David Hansson & Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp 
  

Bakgrund:  Bra ogräskonkurrens från ogödslad honungsört - phacelia 

  Sämre från ogödslad oljerättika 

 

Syfte: Ökad kunskap om hur multifunktionella sommarmellangrödor integreras i 

växtföljder för att förbättra ogräskontrollen och odlingssystemets hållbarhet.  

 

Mål: Utvärdera 8 olika sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper 

samt dess biomassaproduktion – ogödslade resp. gödslade led med 

biogödsel i ekologisk produktion av färskpotatis, morot, lök och spannmål.  

 



Oljerättika 

2014-10-09 
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Fröbank N Åsum 2015 vs 2014. 0-25 cm provdjup. Senast bearb 2015-09-21
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Huvudgröda

Figur. Skillnad i 
fröbanken från 
år 2014 till 2015, 
antalet örtogräs 
per m² på djupet 
0-25 cm. 

Miniträda 
Facelia 

      Miniträda 
      Oljerättika 

Rajgräs 



Växthus med fröbanksprover 



Försöksplan 2016  
”Miniträda och sommarmellangröda - en ny strategi mot nattskatta, 
bägarnattskatta i en ekologisk växtföljd med potatis, morot och lök” 
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Skördas som helsäd 

 
Rajgräs insådd – våren. 

Vallen växer vidare 

efter tröskningen och 

skördas eller putsas 

med t.ex. betesputs 

 
Första försöksåret havre 

med insådd av vall 

 

rajgräs 



Huvudgrödor 



Sommarmellangrödor 

Honungsört  

Phacelia tanacetifolia                                       Raphanus sativus (Oilseed radish) 



Höstskördade sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper 
Norra Åsum 2016: 



Led Biogödsel 40 kg N per ha,  

4 m 

Ej gödslad,  

4 m 

1 Bovete Bovete 

2 Hampa Hampa 

3 Oljerättika Oljerättika 

4 Facelia Facelia 

5 Sudangräs Sudangräs 

6 Facelia + luddvicker Facelia + luddvicker 

7 Hampa + luddvicker Hampa + luddvicker 

8 Sudangräs + luddvicker Sudangräs + luddvicker 

Försöksplan – Sommarmellangrödor 2016 

9           På vändtegen testas Purrhavre 



Slutord 

 

Höstskördade multifunktionella sommarmellangrödor  

 

Utöver kontroll av ogräs så erhålls följande  

positiva resultat från odlingssystemet: 

• Ökad biodiversitet i odlingslandskapet 

• Föda till pollinerande insekter 

• Minskat kväveläckage – bättre växtnäringseffektivitet 

• Ökad mullhalt i marken 

• Ökad markbördighet 

• Substrat till biogas, bioetanol - växthusgasminskning 

• Recirkulerad växtnäring från sommarmellangrödorna 



Var finns hållhaken? 

 

Gödsling av höstskördade sommarmellangrödor? 

Biogasanläggningen – finns den?  

Får man skörda ”bovetet” – det är ju en mellangröda? 

 

• Ökad biodiversitet i odlingslandskapet 

• Föda till pollinerande insekter 

• Minskat kväveläckage – bättre växtnäringseffektivitet 

• Ökad mullhalt i marken 

• Ökad markbördighet 

• Substrat till biogas, bioetanol - växthusgasminskning 

• Recirkulerad växtnäring från sommarmellangrödorna 



Var finns hållhaken? 

 

I ”juridiken” och regelverket?  Är det konsistent? 

Fånggröda – bara en kvävefångare? 

Får en mellangröda gödslas? 

Får en skydds- eller kantzon skördas? Till vad i så fall?  

Vad är en täckgröda? (Energimyndighetens definition) 

 

• Ökad biodiversitet i odlingslandskapet 

• Minskat kväveläckage – bättre växtnäringseffektivitet 

• Ökad mullhalt i marken och ökad markbördighet 

• Substrat till biogas, bioetanol - växthusgasminskning 

• Recirkulerad växtnäring från sommarmellangrödorna 



Fältvandring den 18 augusti 

 

Höstskördade sommarmellangrödor! 

Anmälan: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20160818.aspx 

 

• Bekämpar ogräs 

• Ökad biodiversitet i odlingslandskapet 

• Föda till pollinerande insekter 

• Minskat kväveläckage – bättre växtnäringseffektivitet 

• Ökad mullhalt i marken 

• Ökad markbördighet 

• Substrat till biogas, bioetanol - växthusgasminskning 

• Recirkulerad växtnäring från sommarmellangrödorna 

http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20160818.aspx
http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20160818.aspx



