
Hur bevara kvaliteten på utsäde

• Växtföljd

• Utsäde

• Odlingen

• Lagringen



Växtföljd

• Tänk på förfrukten

• Höst och vår variant

• Ogräsförekomsten

• Näringsämnen



Utsädet

• Skit in skit ut

• Analysera

• Renhet

• Grobarhet



Odling

• Inga växtrester i ytan helst plöjning 

• Så vid rätt tidpunkt temperaturen viktig

• Håll grödan ren från ogräs

• Skörda i rätt tid

• Stubberarbeta direkt efter skörd



Ett certifierat utsäde måste uppfylla vissa krav men man kan dock 
ge dispens vid vissa tillfällen

Grobarheten på korn, vete, råg, havre skall vara minst 85 %

Grobarheten på rågvete, ärtor, bönor minst 80 %

Renhetskraven i ett C2 utsäde ( bruksutsäde ) är 20 frön av andra 
arter därav högst 14 stråsäd



Tillåtna betningsmedel i Ekologisk odling

Cedomon : Bakteriepreparat för korn och havre, bra 
mot bl.a. kornets bladfläcksjuka

Cerall : Bakteriepreparat för vete, bra mot septoria, 
fusarium och stinksot.

Temoseed : Vattenånga för sanering



Viktiga svampsjukdomar

• Vetets bladfläcksjuka:  utsädesburen, infekterade 
halmrester viktigt för spridningen, ned vissning av 
plantan i förtid. Bra jordbearbetning 

• Brunfläcksjuka: liknande spridning som bladfläcksjukan.
låg kärnvikt sämre grobarhet sämre övervintring. God 
växtföljd och måttlig kvävegödsling.

• Stinksot: Angriper höstvete men även vårvete. Sotsporer 
bildas i kärnan som sen faller till marken och sedan 
smittar vidare. Stubb bearbetning för att få spillsäd att 
gro sedan plöjning 



• Dvärgstinksot: Liknar vanlig stinksot i spridningssättet. Plantan 
blir kraftigt bestockad och får dvärgväxt. Tröska med högt 
skärbord, bra jordbearbetning, friskt utsäde, resistenta sorter. 
Analysera utsädet.  







Skörd och lagring

• Skörda vid lite högre vattenhalt ( skonsammare för 
kärnan) bättre grobarhet.

• Torka långsamt, inte för hög temp, håll koll på temp 
under lagringstiden

• Analysera



Mögel

Mögel är svamphyfer från svampar som finns i fält och i lager.
Vissa svampar följer med varan in från fält till lager och tillväxer
där. Tillväxt sker vid höga vattenhalter och gynnas då varan
är orensad och det är högt smitto tryck från fält.

TÄNK PÅ ATT!
Stor risk för tillväxt av mögelsvampar vid temperatur
mellan +10 °C och +20 °C i kombination med vattenhalt
>14 %. Framförallt av typen Penicillum och Aspergillus,
tillväxt sker redan från + 4 °C.

Se upp med takläckage som kan göra att regnvatten
kommer ner i lagret. Blöt spannmål bildar värme =
gynnsamt för mögel.

Mögeltillväxt i lager upptäcks framförallt genom att man
ser att temperaturen ökar snabbt i ett parti.

Mögeltillväxt i spannmål kan leda till:

- Energi- och näringsförluster 
- Grobarhetssänkning 
- Försämrad smaklighet
- Missfärgning
- Uppkomst av mögelgifter 
- Sjukdomar hos människor och djur 
- Att varan kan förklaras icke leveransgill 








