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                     Nyhetsbrev 2017 september 

Sommarens skördemöten 

Under sommaren har hittills tre möten hållits inom 

de nystartade nätverket för odling och kvalitet, som 

drivs av Agroväst med Thomas Börjesson som 

sammankallande. Vid senaste mötet rapporteras en 

sänkt risknivå för DON-förekomst i havre från 

tidigare 4,5 till 3. Detta mycket som en följd av torrt 

väder i kombination av låga temperaturer. Än så 

länge ser alltså läget bra ut både utfall i volym och 

ringa Fusarium-angrepp. Mycket är dock kvar att 

skörda och vi vet av erfarenhet att situationen 

snabbt kan förändras beroende på väderläget 

framöver. Nätverket fortsätter därför sina möten 

även in på hösten för att följa utvecklingen noggrant. 

Det bedrivs fortsatta studier i bl.a Sverige och 

Danmark när det vilka sorter som är mest benägna 

att angripas av Fusarium. Nätverket för odling och 

kvalitet följer dessa försök och resultat noggrant. Än 

så länge finns dock inga DON-data framme från 

dessa försök. 

 

Internationell utblick 

Östra USA och Östra Kanada verkar även i år 

drabbas av höga DON-halter, dock något lägre än 

föregående säsong. I Finland rapporteras läget ännu 

så länge vara bra, men där är skörden senare än i 

Sverige så mycket kan förändras nu när 

skördeperioden startar där. 

 

Årets DON-konferens 

Boka in 21 november redan nu. Mer information om 

innehållet för det öppna seminariet kommer ut inom 

kort. 

Foder och Spannmål rapporter 
fortsatta låga nivåer av DON 

Senaste lägesrapporter från 30 augusti säger att 

den svenska skörden så här långt ser bra ut vad 

gäller DON. Foder och Spannmåls analyser av 

inlevererad spannmål t o m vecka 34 visar på 

fortsatt låg förekomst av DON i såväl havre som i 

övriga spannmålslag, t.o.m. lägre än 2016 vid den 

här tiden. Endast en havreanalys ligger över 

gränsvärdet för livsmedel. Även om läget just nu ser 

mycket bra ut finns skäl att framhålla att åtminstone 

hälften av all havre, som visat sig vara den 

känsligaste grödan när det gäller DON, återstår att 

tröska. Provtagning och analysering av havre 

fortsätter i oförminskad omfattning. 

 

Även ATL väljer att rapportera om läget: 

http://www.atl.nu/lantbruk/laga-don-halter-for-

skorden/ 
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