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TEMA
FÅNGGRÖDOR

Utnyttja fånggrödor effektivt

Forskare Hannu Känkänen
Naturresursinstitutet (Luke)

Efter skörd saknar åkern i vanliga fall ett levande växttäcke. Det kan man 
råda bot på genom att odla botten- eller fånggrödor. De skyddar åkern 
mot erosion på hösten och använder outnyttjade näringsämnen som finns 
i marken.
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Växtmassan som i högre 
grad täcker marken tar 
dessutom livsutrymme av 
ogräsen. En stor rotmassa 
ökar på antalet nyttiga mik-
roorganismer i marken. 
Markstrukturen hålls i skick 
och mullhalten ökar. Såväl 
odlingen som miljön drar 
nytta när användningen av 
näringsämnen och åkerns 
produktionsförmåga små-
ningom förbättras.

Nackdelen med en botten-
gröda är att den konkur-
rerar med den egentliga 
odlingsväxten. Hur stor den 
konkurrensen är beror på 
odlingsväxten och hur man 
har lyckats med odlingen av 
huvudgrödan.

Vad menas med 
fånggrödor?
Benämningen fånggrödor 
beskriver deras mest cen-
trala uppgift nämligen att 
binda lösligt kväve och ock-
så andra näringsämnen från 

Fånggrödan täcker marken och skyddar den efter att odlingsväxten 
skördats. Blandningar rekommenderas (i mitten blandning av rödklö-
ver och italienskt rajgräs), men gräsväxter (vid kanterna) förhindrar 
effektivare utlakning av näringsämnen. 

EXEMPEL PÅ VAL AV BOTTENGRÖDA 
I SPANNMÅL

Välj en blandning av italienskt rajgräs och klöver alter-
nativt en blandning av en flerårig gräsväxt och klöver.

•	 Gräsväxten	binder	effektivare	näringsämnen	 från	
marken, klövern fixerar i sin tur kväve ur luften

•	 Gräsväxter	har	tätt	med	rothår,	klövern	har	en	stark	
huvudrot

Tänk på förhand på ogräsbekämpningsbehovet. Du 
kan välja enbart en gräsväxt eller enbart klöver om 
valet av ogräsbekämpningsmedel det kräver.

En ettårig växt producerar en större växtmassa och 
samlar upp mera näringsämnen men konkurrerar 
också mera med huvudgrödan jämfört med fleråriga 
växter.

marken. De hjälper alltså till 
att hålla vattendragen rena 
och befrämjar näringsäm-
nenas cirkulation tillbaka till 
odlingsväxterna.

Fånggrödor kan sås anting-
en som bottengrödor eller 
efter skörden av någon tidig 
odlingsväxt. För fånggrödor 

som sås efter skörd betalas 
emellertid inte längre miljö-
ersättning förutom när man 
odlar grönsaker. På spann-
målsgårdar sås fånggrödor-
na ofta som bottengrödor.

Bottengrödorna växer till-
sammans med den egent-
liga odlingsväxten men 

fortsätter att växa efter att 
huvudgrödan är skördad. 
De kan samla upp kväve 
från marken eller binda det 
från luften till gagn för övriga 
odlingsväxter. Bottengrö-
dorna är speciellt lämpade 
att samla eller binda kväve 
i Finland eftersom växtpe-
rioden efter skörden är kort. 
En bra bottengröda ska inte 
konkurrera för mycket med 
själva odlingsväxten utan 
i stället växa kraftigt efter 
skörden av huvudgrödan.

Fånggrödor kan också sås 
som bottengröda i andra 
bestånd än i vårsäd. För 
tillfället finns det dock få 
försöksresultat med fång-
grödor i andra odlingsväx-
ter. En tumregel är att man 
inte ska så snabbväxande 
ettåriga växter som botten-
gröda i odlingsväxter som 
växer långsamt och är låga. 
Röd- och vitklöver har svårt 
att klara sig tillsammans 
med odlingsväxter som ut-
vecklas kraftig och växer 
snabbt. I det fallet klarar sig 
gräsväxter bättre.

Växtslaget väljs ut-
gående från målet 
med fånggrödan
Om huvudmålet med bot-
tengrödan är att binda 
kväve från marken för att 
minska på utlakningen ska 
man använda gräsväxter. 
Forskningsresultat från flera 
länder visar att kväveutlak-
ningen halveras om man 
använder gräsväxter som 
fånggröda. Italienskt rajgräs 

är i genomsnitt den effekti-
vaste växten. Å andra sidan 
konkurrerar den också med 
huvudgrödan kraftigare än 
fleråriga gräsväxter.

I finländska försök har ita-
lienskt rajgräs varit den ef-
fektivaste kväveuppsamla-
ren på hösten och timotej 
på våren. Övriga möjliga 
gräsväxter är ängs-, rör- och 
rajsvingel samt hundäxing. 
Engelskt rajgräs är en fler-
årig gräsväxt som är populär 
som bottengröda i Sverige. 
Enligt nya försök har den 
vuxit bra också i Finland.

Kväve till följande 
gröda
Om huvudmålsättningen är 
att åstadkomma kvävefördel 
för följande gröda ska man 
välja baljväxter som bot-
tengröda. De fixerar kväve 
från atmosfären med hjälp 
av sina rotknölar. Vit- och 
rödklöver är de kändaste 
fleråriga arterna. Den ett-
åriga och snabbväxande 
persiska klövern konkurre-
rar med spannmål mera än 
fleråriga arter. Den ettåriga 
humlelusernen konkurrerar 
däremot inte lika mycket 
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