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Nyhetsbrevet gör uppehåll
Nyhetsbrevet Ekogrönsaksodling gör ett uppehåll i
utgivningen. Anledning är att Johan Ascard slutar
på Jordbruksverket och börjar som verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård på SLU. Vi hoppas
snart komma tillbaka med spännande nyheter.

Studieresa Danmark 2–3 juli
Välkommen till Jordbruksverkets studieresa i
Danmark den 2-3 juli. Resan är intressant för
både ekologisk och konventionell odling. Vi har
fokus på hur man kan klara ogräsbekämpningen
utan handrensning, även i grödor som morot och
lök.
Johan Ascard och Sara Ragnarsson är reseledare.
Resan är i första hand för svenska rådgivare och
odlare men andra får gärna följa med i mån av plats.
Resan kostar ca 1900 kr för kost och logi i
enkelrum och ca 250 kr lägre för dubbelrum. Avresa
från Alnarp 2 juli kl. 08:00. Åter i Alnarp den 3 juli
kl. 19. Vi besöker fyra odlingsföretag och en
maskinfirma:






Yding Smedie. Högteknologiska maskiner för
ogräsbekämpning.
Yding Grønt. Odling av salladsväxter.
Marktäckning med TerraSeed.
Jens Christian och Henry Nielsen. Ekologisk
morotsodling utan handrensning. Sandjord.
Skiftekaer Økologi, Peter Bay Knudsen.
Ekologisk odling utan handrensning i lök,
rödbetor, kål, pumpa. Lerjord.
Brogaarden, Bøje Skytte. Konventionell och
ekologisk odling av morötter, rödbetor och andra
rotfrukter. Mulljord.

Jordbruksverket ordnar en studieresa till Danmark med tema
Ogräsbekämpning utan handrensning. Foto: Anna-Mia Björkholm

Anmäl dig snarast och senast den 12 juni på
Jordbruksverkets kursanmälan, där du även finner
fullständigt program:
www.jordbruksverket.se/anmalandanmark.
Kontakt: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp
johan.ascard@jordbruksverket.se, 0730-41 52 87.

Ekologisk grönsaksodling ökar
Den ekologiska grönsaksodlingen ökar stadigt och
var 2013 uppe i 1025 hektar, vilket motsvarar 13
procent av den totala grönsaksodlingen.
De ekologiska grönsaksarealerna ökade kraftigt med
146 hektar från 2012 till 2013. Det är framför allt
Skåne och Västra Götaland som ökat mycket, med 70
respektive 40 hektar, vilket innebär ökningar på över
25 procent på ett år. Även Värmland och Uppsala län
ökar mycket. De flesta andra län visar stabila arealer
eller mindre ökningar.

Nya regelförslag hotar ekoodling
EU-kommissionens nya förslag till regler för
ekologisk produktion kan få stora negativa
konsekvenser för ekologisk odling. Många
remissinstanser är mycket kritiska.
EU-kommissionen har lämnat ett förslag till en ny
förordning om ekologisk produktion som kan få
långtgående konsekvenser för ekologisk produktion
både i Sverige och i övriga Europa.
Ett av förslagen är att alla möjligheter till undantag
för att använda ekologiskt utsäde och plantmaterial
ska försvinna. Kommissionen motiverar
förändringarna med att säkerställa konsumenternas
förtroende för ekologisk produktion.
Det finns idag inget anmält ekologiskt vegetativt
planmaterial av till exempel sparris, vitlök och
sättlök. Det finns också stora brister i sortimentet av
ekologiska grönsaksfröer. Det innebär att de
ekologiska grönsaksodlarna idag i de flesta fall endast
behöver använda ekologiskt utsäde av de sorter där
det finns ekologiskt utsäde. I de grödor där det saknas
anmält ekologiskt utsäde är det tillåtet att använda
konventionellt odlat utsäde, som inte är betat med
kemiska medel.
Många tunga remissinstanser är mycket kritiska.
Naturskyddsföreningen avvisar förslaget i sin helhet.
Ekologiska lantbrukare och Krav menar att förslaget
tagits fram på bristfälliga grunder och med otillräcklig
analys av konsekvenserna. Om de nya reglerna införs
enligt förslaget kommer det att få stora negativa
konsekvenser och den ekologiska produktionen
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riskerar att förvandlas till en marginell och exklusiv
nisch. Ekologiska lantbrukare bedömer att den
ekologiska grönsaksodlingen kommer att halveras och
att några grönsaksgrödor kommer att försvinna helt
med ett absolut krav på ekologiskt utsäde.
Jordbruksverket har i sitt yttrande till
Landsbygdsdepartementet poängterat att det är
orealistiskt att helt ta bort möjligheten att använda
konventionellt utsäde och förökningsmaterial. Frågan
ligger nu hos EU-parlamentet och EU-rådet.
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Presentationer om odling i växthus
 Integrerade bekämpningsstrategier mot
skadeinsekter i gurka. Deltagardriven forskning.
 Tomat – Balanserad gödsling.
 Erfarenheter från Norge. Odlingssystem och
växtnäringsstyrning till gurka och andra
växthuskulturer. Flytande gödselmedel.
 Plantjordar för ekologisk odling.

Växtskyddsprognoserna pågår
Jordbruksverket i Alnarp fortsätter att ge ut
Lägesrapporter om växtskydd i frilandsgrönsaker,
med skadeläge och åtgärder för några vanliga
skadegörare under säsongen.
Du kan prenumerera gratis på rapporterna på
www.jordbruksverket.se. Klicka på Odling >
Trädgårdsodling > Grönsaker på friland > Prognos
och varning. För mer detaljerade råd hänvisas till
individuell rådgivning och till andra nyhetsbrev, till
exempel HIR Grönsaksbrev www.hirmalmohus.se.

Nytt från forskningen
Nu finns presentationerna från Jordbruksverkets
FoU-dagar med nya resultat och erfarenheter
inom ekologisk grönsaksodling.
Det fanns ett särskilt trädgårdsspår med tema
grönsaksodling med presentationer om både odling på
friland, i tunnlar och i växthus.
Presentationerna från Jordbruksverkets FoU-dagar
i Linköping finns nu på webben. Gå in på
www.jordbruksverket.se, klicka Miljö & Klimat >
Ekologisk produktion > Försök och utveckling. Till
höger under Mer information finns presentationerna.
Presentationer om frilandsodling
 Morotsbladloppa – Fångstgröda och fysisk
separering av fält.
 Nättäckning mot kålfluga i kålrot.
 Ogräsbekämpning vid tidig etablering av morötter
– falska såbäddar, fördröjd sådd och förlängd
groningstid.
 Odla med naturen och sälj smart. Erfarenheter
från England.

Det finns en presentation från en studieresa i England på
Jordbruksverkets webbplats, där det även finns mer information
från FoU-dagarna i Linköping.

Nya sortförsök från Åland
Ålands Hushållningssällskap har gjort sortförsök i
ekologisk grönsaksodling i blomkål, broccoli,
isbergssallat, palsternacka, pumpa, kepalök och
purjolök. Resultaten finns på www.landsbygd.ax.

Aktuella kurser och aktiviteter
Fältvandringar - Prova på!
- Gåseviken, Frändefors, 3 juni kl. 17–21.
- Lugnåsbergets Eko Grönt mellan Götene och
Mariestad, 1 juli kl. 17-21.
Maskiner och redskap för småskalig grönsaksodling.
Odling av tomat och gurka. Kontakta Marie Hanson
Hushållningssällskapet Väst tel. 0521-725525.

