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Ängsgröe - gräsogräs
Gunilla Larsson, Svensk Raps AB

Vid fröodling av ängsgröe är andra grä-
sogräs ett stort och allvarligt problem. 
Tribunil är det bekämpningsmedel som 
vanligen används för bekämpning av 
framförallt vitgröe, men viss osäkerhet 
i effekt och risk för skador på grödan 
gör att det är av intresse att prova an-
dra preparat som skulle kunna vara an-
vändbara. 

Eftersom fröodlingar är utsädesodlingar är 
det viktigt att certifieringskraven uppfylls. 
En frövara som inte gör detta har inget värde 
och det kan därför vara acceptabelt med viss 
skördeminskning för en kemisk behandling 
om effekten på gräsogräs är god. 

Årligen läggs ut ett eller två försök på Ös-

terlen för att testa nya preparat/doser. I årets 
försök har olika doser och spruttidpunkter 
med Hussar testats i jämförelse med Tribunil. 
Behandlingarna med Hussar är vårbehand-
lingar till skillnad från Tribunilbehandlingen 
som görs på hösten.

Vårbehandling med 200 g Hussar har gett 
högst avkastning, men det är också mest vit-
gröe kvar i dessa parceller. Split-behandling 
med Hussar (100g+100g) har gett bäst effekt 
på vitgröen bland Hussarleden. Tribunilbe-
handlingen är den åtgärd som haft bäst effekt 
på vitgröeförekomsten. 

Att det finns så pass mycket vitgröeax 
kvar trots behandling beror på att vitgröen 
slagit nya skott under säsongen och dessa 
har utvecklat ax tills i mitten av juli.

Fröskörd 
kg/ha 12,9 

% vh
Fröskörd 

rel.tal
Stråstyrka 
vid skörd

Förekomst av 
vitgröeax 
ant/dm2 

(mitten juli)
Obehandlat 357 100 100 33
4,0 kg Tribunil höst 420 118 100 1
100 g Hussar slutet april 444 124 100 16
200 g Hussar slutet april 446 125 100 13
200 g Hussar mitten maj 492 138 100 34
100 g Hussar  + slutet april
100 g Hussar mitten maj 491 138 100 10

Tabell 1  Fröskörd, stråstyrka o vitgröeförekomst. Ängsgröe, gräsogräsbek OS5-913

Att vitgröe är oerhört svårt att rensa bort i 
en fröråvara visar de analyser som gjorts 
på fröproverna efter rensning. Analyserna 
är gjorda på SUK i Svalöv. Det är endast i 

led B, 4,0 kg Tribunil, som det finns så liten 
mängd vitgröefrön kvar att frövaran skulle 
klara en certifiering.
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Rödsvingel - stråförkortning
Förra året startade en försöksserie (OS–
9312) med stråförkortning i rödsvingel. 
I och med årets försök är skördade finns 
resultat från 4 st. Försöken har båda 
åren legat i Skåne. Skördeökningen för 
stråförkortning i rödsvingel är stor och 
betalar klart en behandling. 
Syftet med en Moddusbehandling är att ge-
nom en stärkning av strået ska vallen stå upp 
i samband med blomningen och därmed få en 
bättre pollinering. Samtidigt får inte behand-

Fröskörd
 kg/ha 12,9 % vh Ängsgröe % Vitgröe % Kärrgröe %

Obehandlat 357 96,3 3,7 -
4,0 kg Tribunil höst 420 99,8 0,1 0,1
100 g Hussar slutet april 444 94,0 5,5 0,5
200 g Hussar slutet april 446 94,6 5,3 0,1
200 g Hussar mitten maj 492 94,8 5,1 0,1
100 g Hussar + slutet april 
100 g Hussar mitten maj 491 96,2 3,8 -

Tabell 2  Andra gröearter i rensad frövara. Analys på SUK. OS5-913

Led

2004 2004 2004 2003-2004
Tomelilla
medelavk 

kg/ha

Hammenhög 
medelavk

 kg/ha

Skörd 
kg/ha  
 2 förs

  
rel.tal 
 2 förs

Medelavk 
kg/ha 
4 förs 

Medelavk 
rel.tal 
4 förs 

A Obehandlat 758 604 681 100 682 100
B 0,4 lit Moddus/ha 1002 669 836 123 812 119
C 0,8 lit Moddus/ha 1074 689 882 129 827 121

Tabell 1.  Fröavkastning, kg/ha, stråförkortning rödsvingel. 2 förs 2004. Medel 4   
 försök 2003-2004

Led

2004
Tomelilla 
stråstyrka

0-100

2004
Tomelilla 
strålängd  

cm

2004
Hammenhög 

stråstyrka  
0-100

2004
Hammenhög 

strålängd  
cm

A Obehandlat 35 79 29 80
B 0,4 lit Moddus/ha 50 74 34 80
C 0,8 lit Moddus/ha 68 69 48 75

Tabell 2. Stråstyrka och strålängd, stråförkortning rödsvingel. 2 förs 2004.

lingen få så kraftig effekt att det finns risk 
att beståndet står rakt upp vid mognad. En 
viss liggbildning är nödvändig vid mognad 
för att minska risken för drösning.

Tre led ingår i försöket. Obehandlat och 
Moddus i två doser 0,4 l och 0,8 l. I röds-
vingel har en behandling gett skördeökning 
i samtliga fyra försök. Skördeökningen för 
en behandling är i år mellan 23 och 29 % 
och i genomsnitt för 2003 och 2004 ca 20 
% oavsett dos. 

Strålängden och stråstyrka har påverkats som 
framgår av tabell 2. Strålängden har minskat 
med mellan 5 och 10 cm vid en behandling 

med 0,8 lit Moddus. Stråstyrkan har förbätt-
rats avsevärt vid behandling. 




