
Inbjudan till fältvisning: 

Odlingssystemförsöket 
i Önnestad 
Fem olika växtföljder – två konventionella och tre ekologiska 
Långliggande försök sedan 1987 

 

Måndagen den 30 juni 2014 kl 9.30-12 
 
Start med fika i fält. 
 

Teman för förmiddagen: 
Maskiner för mekanisk ogräsbekämpning nära raden. 
Högre skörd av ekopotatis än konventionell – hur? 
Rotgallnematoder – strategier i grönsaksväxtföljder. 
 
 

I samma försöksfält kan du se:  
Ekologisk och konventionell morot, plantlök, potatis, rödbeta, råg, havre, 
korn, vall, vitklöverfrö och gröngödsling! 
 
 
Anmäl dig gärna till  
Hushållningssällskapet Kristianstad, 044 /22 99 00, senast den 27/6. 
Hitta till försöket: Infart från Byagatan 20 i Önnestad, vid kyrkan. 
 
Mycket välkommen! 
Per Modig, projektledare 
076-140 60 97 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrund 
Sedan 1987 har försök med tre ekologiska och två konventionella växtföljder legat på de tre 
naturbruksgymnasierna Bollerup, Önnestad och Östra Ljungby. Alla växtföljderna är 
sexåriga – i och med odlingssäsongen 2012 avslutades det fjärde sexåriga växtföljds-
omloppet. Från och med 2007 lades fältet i Östra Ljungby i malpåse på grund av 
resursbrist och från 2013 avvecklas försöket i Bollerup – även det på grund av medelsbrist. 
 
Syftet med projektet var under första växtföljdsomloppet att på tre olika jordtyper spegla 
omläggningen till ekologisk odling. Under det andra omloppet ville man studera 
skillnaderna mellan de två ekologiska, det biodynamiska och de två konventionella 
systemen. Från och med det tredje omloppet förändrades målsättningen från att det 
tidigare gällt att jämföra olika odlingssystem till att nu utveckla de ingående systemen i en 
riktning mot ökad hållbarhet. 
 
Från 2013 och framåt 
I Önnestad går försöket vidare med i stort samma inriktning som tidigare, men med ett 
nytt fokus på nematoder. Våren 2012 gjordes analyser av vilka nematoder som finns i 
marken och då visade det sig att det var extremt höga nivåer av rotgallnematoder i vissa 
rutor. Numera tas därför årligen prover på nematoder. I tre av växtföljderna i Önnestad (A, 
C och E) har också gjorts åtgärder och förändringar i grödval för att minska mängden 
rotgallnematoder. Det är en utmaning att hantera nematodproblematiken utan att göra för 
mycket avkall på ekonomi och förluster av växtnäring. 
 
Växtföljder i Önnestad från 2013 
Konventionell Konventionell Ekologisk Ekologisk  Ekologisk  

utan kreatur med kreatur utan kreatur med kreatur utan kreatur 

A B C D E 

Morötter Rödbetor Vårkorn Rödbetor Vårkorn 

Plantlök Havre Morötter Havre/ärt Morötter 

Potatis Potatis Plantlök Potatis Gröngödsling 

Råg + insådd Vårkorn Havre  Korn + ins Plantlök 

Vitklöverfrö  Fodervall l Biogasvall l Fodervall l Råg + insådd 

Vårkorn Fodervall ll Biogasvall ll Fodervall ll Vitklöverfrö  

 
För mer information  
– se odlingssystem.se eller kontakta projektledare Per Modig på 076-140 60 97 


