
Ogräs

Behandlingar mot åkerven gav överlag bra
resultat. Monitor gav mycket goda effekter,
vilket var glädjande med tanke på förra årets
problem. I år var grödan betydligt mer kon-
kurrenskraftig jämfört med i fjol.

Redan under april månad gjordes en del
bekämpningar av örtogräs i höstvete. Dessa
gav många gånger en sämre effekt än en
behandling som gjordes en till två veckor
senare. Det var framförallt snärjmåran som
växte om. Troligtvis berodde detta på de låga
temperaturerna, t.o.m. frost på en del plat-
ser, som följde efter behandlingen i april. Ett
preparat som t ex Starane bryts ner snab-
bare vid låga temperaturer. För att få en full-
god effekt krävs därför en högre dos än vid
en högre temperatur, trots att ogräsen är små.

Effekterna efter en bekämpning av ört-
ogräs i vårsådda grödor varierade, mycket
beroende på hur grödan och ogräset reage-
rade på allt regnande följt av torrt och myc-
ket varmt väder på sensommaren. Som ex-
empel kan nämnas att inga ogräsförsök i är-
ter i Östergötland tröskades p.g.a. att den
vattenskadade grödan vissnade ner totalt.

Några slutsatser av säsongen:

• Undvik att spruta om det finns risk för
frost.

• Följ preparatleverantörens rekommenda-
tioner angående doser och blandbarhet.

• Lämna alltid en nollruta för att kunna jäm-
föra behandlat med obehandlat.
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Inledning

Redovisning av försöken

Resultaten från ogräsbehandlingarna redo-
visas sammanslagna från ett eller flera för-
söksområden. Skörderesultaten redovisas
från varje enskilt försök tillsammans med
vissa fältuppgifter. Alla led har inte förekom-
mit i alla försöksområden varför antal för-
sök där ledet har ingått varierar. Detta bör
man ta hänsyn till när man utvärderar resul-
taten. Tomma fält i en tabell betyder att för-
söksledet eller ogräsarten inte förekom på
försöksplatsen.

De länsbeteckningar som används i
skördetabellerna står för följande län; AB
Stockholms, C Uppsala, D Södermanlands,

E Östergötlands, S Värmlands, T Örebro, U
Västmanlands och W Dalarnas län. ”Pn”
står för tidigare Älvsborgs norra och ”R” för
tidigare Skaraborgs län.

Några flerårssammanställningar redovi-
sas inte i denna rapport. Sammanställningar
av 2001 och 2002 års resultat från olika för-
söksserier inom ÖSFs försöksområde finns
på FFEs hemsida, se adress nedan.

Resultat från enskilda försök finns på
www.ffe.slu.se
www.osf.nu
www.fiv.nu
www.sveaforsoken.nu
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Ogräs

En förutsättning för att försöken ska kunna
genomföras är finansieringen. Årets ogräs-
försök, varav de flesta redovisas i denna för-
söksrapport, har finansierats av följande fö-
retag: Aventis, BASF, Bayer, Dow Agro-
Sciences, 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 genom-

föra försöksserierna!

Finansiering av försöken

Höst- och vårbehandling mot åkerven
och örtogräs i höstvete

Om försöken
Åkerven är ett problem främst på lättare jor-
dar, men förekommer även på lite styvare
jordar. En stor andel höstsäd i växtföljden,
liksom reducerad jordbearbetning, gynnar
förekomsten av åkerven och andra gräs-
ogräs.

I årets försök jämförs olika preparat, pre-
paratblandningar och spruttidpunkter. En del
preparat har använts under många år, t.ex.
Arelon, och andra har precis blivit registre-
rade, Lexus, Bacara och Primus som regist-
rerades i juli, augusti resp. oktober 2002.
Lexus är en sulfonylurea, flupyrsulfuron-
metyl och Bacara är en färdigblandning mel-
lan de aktiva substanserna diflufenikan och
flurtamon. Primus är en flytande sulfonyl-
urea. I årets försök har de ännu ej registre-
rade preparaten BAS 680 00 H, Hussar och
Picomax ingått. BAS 680 00 H är en färdig-
blandning mellan tritosulfuron och propoxy-
cardazone. Hussar är en sulfonylurea, ido-
sulfuron. Picomax är en blandningsprodukt
mellan isoproturon och pikolinafen. Citowett
är ett vätmedel. Behandlingarna som redo-
visas har utförts vid två tidpunkter på hösten
och två på våren.

I tabell 1 och 2 redovisas resultaten från
försöken.

Ogräseffekt
Förekomsten av åkerven i försöken var hög,
537 g/m2 och örtogräs förekom med 156 g/
m2, se tabell 1. Effekten mot åkerven blev
mycket god efter samtliga behandlingar för-
utom efter Lexus 50 WG (led 14). Behand-
lingarna som gjordes i början av november
gav förhållandevis en sämre effekt mot åker-
ven än de som gjordes i oktober. Vi vet av
erfarenhet att sena behandlingar är chans-
artade och behandlingar i november bör und-
vikas. En delad behandling med Cougar på
hösten kompletterat med Monitor på våren
har gett bäst effekt mot ”samtliga ogräs”.
Detta gäller både för Cougar 0,3 och 0,5 l
(led 5 och 6).

Skörderesultat
Skördenivån i obehandlat led varierade mel-
lan 3 180 och 6 170 kg/ha, se tabell 2. Skörde-
ökningen efter en behandling var i de flesta
fall statistiskt säker jämfört med obehandlat.
En statistiskt säker skördeskillnad förelåg
även mellan många av behandlingarna. Lex-
us 50 WG (led 14) gav en kraftig påverkan
på grödan i Östergötland.
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