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Mindre ogräs med rätt morotsort

EU:s nya eko-logotyp

Tiden mellan sådd och uppkomst är viktig för att
lyckas med ogräsbekämpningen i morötter. Genom
att välja en sort med senare uppkomst kan
flamningen göras tre dagar senare än normalt vilket
ger betydligt färre ogräs att rensa för hand. Det visar
resultat från ett deltagardrivet ogräsprojekt som
drivs av forskarna David Hansson och Sven-Erik
Svensson, SLU Alnarp i samarbete med några
odlare och rådgivare. Det skiljde flera dagar i
uppkomst mellan tre testade sorter, standardsorten
Bolero kom upp efter 9 dagar, Nerak efter 11 dagar
och Bentley efter 12 dagar. Flamningen gjordes en
dag före morötternas uppkomst i alla sorterna. Den
senare uppkomsten gjorde att betydligt fler ogräs
hann komma upp och flammades bort. När
flamningen gjordes tre dagar senare i Bentley blev
det bara hälften så mycket ogräs kvar att rensa för
hand. I Nerak där flamningen gjordes två dagar
senare än normalt minskade antalet ogräs med en
tredjedel.
Ett annat försök visade att det kan vara en god idé
att bevattna ett nysått morotsfält för att locka ogräs
att gro före flamningen. Detta gäller speciellt under
perioder med försommartorka. I försöket var det 34
procent färre ogräs att rensa för hand i de
bevattnade delarna. Bevattning efter sådd kan dock
leda till skorpbildning på slamningsbenägna jordar.
I ett tredje försök undersöktes om en förlängd
fördröjd sådd kan få fler ogräs att gro så att fler
ogräs kan flammas bort före grödans uppkomst.
Vanlig fördröjd sådd med såbäddsberedning 14
dagar före sådd gav dock ungefär samma
slutresultat som när bäddarna anlades 21 dagar före
sådd. Det hade liten betydelse att de gjorde en extra
flamning 7 dagar före sådd på den tidigt anlagda
bädden. Det kan dock vara lönt att flamma mellan
bäddläggning och sådd om sådden blir senarelagd
av någon anledning och ogräs börjar växa på
bädden.

Nu har EU fått en ny gemensam logotyp för
märkning av ekologiska produkter. Logotypen har
röstats fram av 130 000 personer på internet.

EU:s nya logotyp för ekologisk produktion ska användas från den
1 juli 2010 men det finns övergångsregler.

Den
nya
logotypen
ska
användas
på
konsumentförpackade ekologiska produkter från
den 1 juli 2010 men det finns övergångsregler.
Redan
upptryckt
förpackningsmaterial
kan
användas under en övergångsperiod på två år.
KRAV-märket och andra privata märkningar får
du använda även i fortsättningen tillsammans med
EU:s logotyp.
Mer detaljer om märkning av ekologisk mat
kommer att finnas på livsmedelsverkets webbplats
www.slv.se. Fråga även ditt certifieringsorgan om
detaljerna.

Nytt KRAV-märke
KRAV har tagit fram ett nytt märke. KRAV håller
också på med att integrera klimatregler i det
nuvarande regelverket. Klimatreglerna är klara för
fisk och växthus. Övriga produktionsområden ska
vara anpassade till klimatreglerna senast 2012.

Nytt om växtskyddsmedel
Nu finns en uppdaterad lista Växtskyddsmedel i
ekologisk odling av grönsaker på friland 2010. De
flesta växtskyddsmedel är samma som 2009, men
det har tillkommit ett biologiskt växtskyddsmedel
för inblandning i jord. Listan ingår numera i pärmen
Ekologisk odling av grönsaker på friland. Du kan
ladda hem listan från Jordbruksverkets webbplats.

KRAV har tagit fram ett nytt märke.

KRAV-certifierade företag får börja använda det
nya märket redan nu. Det gamla märket är tillåtet att
använda fram till den 1 januari 2012. Läs mer på
KRAV:s webbplats www.krav.se.
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Vår på marknaden

Ekologiskt utsäde till grönsaker

Efter försäljningsrekordet 2008 har avsättningen av
ekologiska produkter fortsatt att öka, trots
lågkonjunktur i Sverige. Detta visar Ekoweb:s
sammanställning av den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige 2009, som baseras på
intervjuer med personer i branschen. Deras
bedömning är att marknadstillväxten i år kommer
att ligga mellan 8 och 12 procent.
– De ekologiska produkterna är fortfarande av
mycket bra kvalitet även om potatisen är
småfallande i år, säger Hans Ek på Samodlarna.
Tillgången på eko-grönsaker är god men det finns
utrymme för tillväxt säger Ek vidare. Prisbilden
känns positiv för grönsaksodlarna. Det är endast
kålrötter som är trögt att sälja. Rotselleri är den
enda produkt som importeras.
På Samodlarna växer försäljningen både i kronor
och volym, och de ser ingen konkurrens med
närodlat. Allt efterfrågas, särskilt nischprodukter.
Försäljningen rullar på i bra takt och nya
producenter har visat intresse för grönsaksodling.

Kraven på ekologiskt utsäde till grönsaker är i de
flesta fall oförändrade jämfört med 2009. För de
flesta grönsaker ska ekologiskt utsäde användas om
man odlar en sort som det finns ekologiskt utsäde
av och som är anmäld till Jordbruksverket. Detta
gäller till exempel vissa sorter av morot, rödbeta,
kålrot och vitkål. Om man odlar andra sorter får
man använda konventionellt kemiskt obehandlat frö
och vegetativt föröknings-material. Det är däremot
grödkrav för till exempel huvudsallat för friland,
isbergssallat, kålrabbi, rucola och många
kryddväxter, vilket innebär att ekologiskt utsäde ska
användas oavsett sort.
Grönsaksplantor ska liksom tidigare vara
ekologiskt odlade. Läs mer om detaljerna i Beslut
om undantag 2010 på Jordbruksverkets webbplats:
www.jordbruksverket.se/ekoutsade.

Priser till grossist
Priser från Samodlarna Sverige, till grossist, hel pall,
konsumentförpackat fritt Årsta, vecka 9
Gulbeta 5 kg, lösvikt

12,00 kr/kg

Gul lök 10 kg

7,25 kr/kg

Gul lök 8 x1 kg

7,95 kr/kg

Kålrot 5 kg

11,00 kr/kg

Morot 10 kg, lösvikt

6,50 kr/kg

Morot 15 x 1 kg

7,00 kr/kg

Morot, mix färg 10 kg

9,40 kr/kg

Palsternacka 5 kg, lösvikt

15,00 kr/kg

Persiljerot 5 kg, lösvikt

22,00 kr/kg

Polkabeta 5 kg, lösvikt

12,00 kr/kg

Potatis 10 kg, säck

5,80 kr/kg

Potatis 7 x 2 kg

7,15 kr/kg

Rödbetor 8 x1 kg

8,25 kr/kg

Rödlök 10 x 500 g

8,65 kr per 500 g

Steklök Röd 10 x 500 g

5,50 kr per 500 g

Vitkål 10 kg, styckmärkt

8,40 kr/kg

HIR Grönsaksbrev fortsätter
Är du intresserad av att prenumerera på HIR
Grönsaksbrev som ges ut av HS Kristianstad/HIR
Malmöhus AB kan du kontakta Stina Andersson
stina.andersson@hush.se 046-71 36 32. Brevet
kommer ut varannan vecka under säsongen.

Aktuella kurser
Grönsaksodling i norr, 29 mars i Lövånger och
30 mars i Öjebyn. Kontakta Gröna navet 09016 41 83, 0920-24 41 80, gronanavet@umea.se.
Lager och lagring av grönsaker, 15 april, Storvik.
Kontakta Karin Ellgardt Fredlund, 026-17 11 24,
karin.ellgardtfredlund@lansstyrelsen.se.
Grundkurs i ekologisk bärodling, 27 april,
Storvik. Kontakta Kristina Homman, 023-818 29
kristina.homman@lansstyrelsen.se.

