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Växtskydd
•
•
•
•
•
•
•

Art- och sortval
Växtföljd
Utnyttjande av naturliga fiender i odlingen
Mekaniska bekämpningsmetoder (bl.a. härdbehandling)
Flamning
Lockväxter, rovinsekter
Bekämpningsmedel tillåtna i ekologisk odling:
www.evira.fi

1

11.3.2015

Jordbruksskiftesvisa anteckningar
•
•
•
•
•
•
•

Skiftets signum, areal, växtart och fånggröda
Datum för grundbearbetning och såbearbetning
Datum för sådd och plantering; sort och utsädesmängd
Användning av gödsel och jordförbättringsmedel
Växtskyddsåtgärder
Anteckningar över observationer i växtbestånd
Skördemängd och -datum

Ogräs
MINUS
• Konkurrerar med odlingsväxterna
• Försämrar fodrets smaklighet
• En del är giftiga
• Försvårar skördetröskningen
• Försenar skördebärgningen, t.ex. torkar långsammare än
odlade gräs
• Försämrar lagringsegenskaperna
• Sänker priset på försäljningsvaror
• Värdväxter för växtsjukdomar och skadegörare
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Känner du de här ogräsen?
1. Jordrök
2. Revsmörblomma
3. Pilört
4. Åkerrättika
5. Dån
6. Groblad
7. Baldersbrå
8. Tussilago (hästhovsört)
9. Åkertistel
10. Åkermolke (mjölktistel)

Bekämpning av ogräs

Bild: Sari Hiltunen
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Spridningsrutter för ogräs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocertifierat utsäde
Foderspannmål
Halmströ
Stallgödsel och kompost
Sorteringsavfall
Gräs och halm
Tröskor och andra maskiner
Säckar och transportutrustning
Otäckta transporter
Diken och vattendrag
Jordschaktning

Utsädesmängdens inverkan på ogräs
• I ekologisk odling finns det skäl att öka
utsädesmängden för spannmål från det normala
(ca 500 st/m²) med 10 % eller t.o.m. 20 %.
• Särskilt stora mängder t.ex. 700 – 900 st/m² ökar
inte längre skörden och är därför olönsamma.
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Såtidpunktens inverkan på ogräs
• Tålamod är en dygd i såarbetena!
• Ibland väntar man alltför länge varvid jordarna
torkar för mycket
• odlingsväxternas broddskjutning fördröjs varvid t.ex.
kvickrot börjar dominera
• spannmålens bestockning minskar

• Sladdharvning är en bra metod för att förlänga och
senarelägga sådden
• På varma skiften med goda fuktighetsförhållanden
kan man väl försvara sådd vid sen tidpunkt

Ogräsharvning i ett nötskal
•
•
•
•
•
•

Bästa effekt när ogräsen har 0-2 blad
Högre körhastighet förbättrar effekten
Körning på tvären en aning effektivare
Spannmålens tillväxt störs pga. övertäckning
Högre körhastighet ökar skador på brodden
Körning i såriktningen eller på tvären leder till
samma skörd
• Harvning endast vid behov
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Ogräsharv och nätharv, effekt mot ogräs
Höstvete i 3-4-bladsstadiet, körhastighet 7 km/h
Effekt i % på ogräs från plantbildning till 4-bladsstadiet
Ytharv

Våtarv

Nätharv

I radernas
riktning

På tvären

I radernas
riktning

På tvären

40

60

30

40

Ärenpris

30

50

20

30

Måra

20

40

20

40

Åkersenap

50

70

40

60

Åkerbinda

30

50

20

30

Vallmo

60

70

50

60

Körhastighetens inverkan på ogräsharvningens
effekt, vete i 2-3 -bladsstadiet
Effekt på
ogräs, %
Körhastighet

Skador på vete
%
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7
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Ogräsharvning i
radernas riktning
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Ogräsharvning på
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Inverkan av justeringen på harvens pinnar
Vetets utvecklingsstadium: antal blad
2-3
Pinnarnas ställning:

3-4

Effekt på ogräs, %

2–3

3-4

Skador på vete, %

snett bakåt

70

50

<5

<1

upprätta

80

60

5

5

snett framåt

95

80
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Ogräsharvningens effekt
• I försök har effekten på ogräs varierat mellan 30-60 %
• Som bäst är bekämpningseffekten 80 % vilket räcker till
i jämförelse med bekämpningsmedel
• Nya ogräs gror ändå efter harvningen varför åkern inte
är ren vid tröskningstidpunkten
• Harvning ökar vanligtvis inte spannmålsskörden
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Blindharvning
• Betyder lätt harvning precis före spannmålens
broddskjutning
• Ogräsen är då i groddbladsstadiet
• Förstör tidigt grodda ogräs
• Skall alltid utföras mycket grunt: 0.5-1 cm
• Onödigt ifall snabbt växande ogräs:
åkerkål, dån
• Nödvändigt speciellt på organogena jordar
• Nyttigt om man harvar också en andra gång
• Väcker till liv nya ogräs

Vanlig ogräsharvning
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogräsharvningen täcker också brodden
Bästa effekt när brodden täcks 20 %
Utsädesmängden ökas med 15-20 %
Ifall tre harvningar ökar man utsädesmängden
ännu mera
Utförs när ogräsen är små
Vid spannmålens 2-bladsstadium, bäst för
spannmålen vid 3-4 -bladsstadiet
Ifall 4 blad, skadorna ökar
På lätt mojord och sand orkar spannmålens
brodd växa fram bland mullen
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Vanlig ogräsharvning (2)
• Kom ihåg att vid 1-2 -bladsstadiet är
spannmålen känslig
• Harvningens effekt justeras med hjälp av
körhastigheten och pinnarnas ställning
• Bästa effekt när brodden täcks 20-30 %
 mängden ogräs minskar med 70 %
• Höstspannmål harvas direkt när jorden bär

Vanlig ogräsharvning (3)
•
•
•
•

Rågens tillväxt kan ta skada, men vete tål bra
Såbädden måste vara jämn
Vältning förbättrar harvningseffekten
När brodden är liten, låg körhastighet
ca 2–4 km/ h
• Senare 7–10 km/ h och djupet 2- 3 cm
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Bild: Kaija Hinkkanen

Bild: Kaija Hinkkanen
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Bild: Kaija Hinkkanen

Mörkerharvning
• Effekten varierar mellan 20–50 %
• Variationen förorsakas av ogräsarterna, markens
fuktighet, solskenet vid arbetstidpunkten
• Vid många försök har solljus kommit in under
presenningarnas kanter
• Vid tyska försök har ogrästäckningen varit 2% när
den vid bearbetning på dagen varit 80%
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Mörkerharvning

Ogräs st/rad-m2

Hartvig. 1995.
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