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Inledning
Ogräsförekomsten hösten 2002 var låg och
de flesta ogräsbekämpningar gjordes först i
maj 2003. Förekomsten av de vårgrodda
ogräsarterna dån, trampört och åkerbinda var
ovanligt stor. Dessa arter fick genom sin
mycket tidiga groning ett försprång framför
grödan som var sent utvecklad. Många var
missnöjda med effekten av en bekämpning,
vilket delvis kan bero på preparatvalet men
också på att grödan glesnade ut tidigt, vilket
lämnade fritt utrymme för ogräsen att växa
till. Försöken 2003 visar också på ovanligt
höga skördeökningar efter en ogräsbekämpning.

Behandlingar mot åkerven gav överlag
mycket bra resultat och detta trots att grödan var gles.
Effekterna efter en bekämpning av örtogräs i vårsådda grödor var överlag goda.
Några slutsatser av säsongen:
• Välj preparat efter förekommande ogräsarter.
• Använd dosnyckeln och anpassa dosen
efter rådande omständigheter.
• Lämna alltid en nollruta för att kunna jämföra behandlat med obehandlat.

Redovisning av försöken
Resultaten från ogräsbehandlingarna redovisas sammanslagna från ett eller flera
försöksområden. Skörderesultaten redovisas
från varje enskilt försök tillsammans med
vissa fältuppgifter. Alla led har inte förekommit i alla försöksområden varför antal försök där ledet har ingått varierar. Detta bör
man ta hänsyn till när man utvärderar resultaten. Tomma fält i en tabell betyder att
försöksledet eller ogräsarten inte förekom på
försöksplatsen. I tabellerna anges ogräseffekten som procent kvarvarande ogräsmängd i förhållande till obehandlat (rel.tal
100). I texten används begreppen mycket
god effekt för över 90 % ogräseffekt och
god effekt för 70-90 % ogräseffekt.

De länsbeteckningar som används i
skördetabellerna står för följande län; C
Uppsala, D Södermanlands, E Östergötlands,
Pn Älvsborgs norra, R Skaraborgs, S Värmlands, T Örebro och U Västmanlands län.
Förutom årets resultat redovisas också
några flerårssammanställningar från ÖSFs
försöksområde. Fler sammanställningar och
resultat från enskilda försök finns på:
www.ffe.slu.se
www.osf.nu
www.fiv.nu
www.sveaforsoken.nu
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Finansiering av försöken
En förutsättning för att försöken ska kunna
genomföras är finansieringen. Årets ogräsförsök, varav de flesta redovisas i denna
försöksrapport, har finansierats av följande
företag: BASF, Bayer CropScience, Dow
AgroSciences, DuPont, Monsanto, Nordisk

Alkali och Syngenta samt Hushållningssällskapen (FiV, Sveaförsöken och ÖSF) och
Statens Jordbruksverk.
Ett stort tack riktas till alla som har
medverkat och gjort det möjligt att genomföra försöksserierna!

Höst- och vårbehandling mot åkerven
och örtogräs i höstvete
Karin Jahr, Växtskyddscentralen Linköping

Om försöken

Ogräseffekt

Åkerven är ett problem främst på lättare jordar, men förekommer även på lite styvare
jordar. En stor andel höstsäd i växtföljden,
liksom reducerad jordbearbetning, gynnar
förekomsten av åkerven och andra gräsogräs.
I årets försök jämförs olika preparat,
preparatblandningar och spruttidpunkter. En
del preparat har använts under många år,
t.ex. Arelon, Boxer och Cougar och andra
har precis blivit registrerade, Lexus, Bacara
och Primus registrerades under 2002. I årets
försök har de ännu ej registrerade preparaten Hussar och Picomax ingått. Hussar är
en sulfonylurea, idosulfuron. Picomax är en
blandningsprodukt mellan isoproturon och
pikolinafen. Behandlingarna som redovisas
har utförts vid två tidpunkter på hösten och
två på våren.
I tabell 1 redovisas resultat från samtliga
led 2003 och i tabell 2 redovisas en sammanställning av resultat från 2000-2003 inom
ÖSFs försöksområde.

Förekomsten av åkerven i försöken var hög,
381 resp. 251 g/m2 . Förekomsten av örtogräs
var låg och redovisas därför enbart i flerårssammanställningen, se tabell 2. Effekten mot
åkerven 2003 blev mycket god efter samtliga behandlingar. I flerårssammanställningen,
se tabell 2, ger Arelon på hösten (led 2) en
något sämre effekt än de andra behandlingarna, med största sannolikhet beroende på
innehållet av isoproturon som är lättrörligt.
Det transporteras lätt ned i marken och lämnar ytskiktet där åkervensfröna gror. Sena
behandlingar på hösten bör undvikas, framförallt med preparat som innehåller isoproturon (ex. Arelon och Cougar). Bacara och
Cougar har gett klart bäst effekt mot viol och
”samtliga örtogräs”.
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Skörderesultat
En behandling gav stora skördeökningar 2003
(41-46 %), jämfört med resultaten för 20002003 (21-26 %). Detta berodde sannolikt på
grödans sämre konkurrensförmåga (jämför

