
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Höstvete med åkerven samt blåklint, foto: Lars Pettersson MarkVäxt05 
 
  

Att tänka på kring ogräsbekämpning inför 2019  
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Det blir allt viktigare att tänka kring IPM i takt med att preparat försvinner och 
resistenssituationen förvärras. Rådgivningsexperten för IPM-modulen Lars Pettersson 
ger sina tips på vad man ska tänka på inför årets val av ogräsbekämpningsstrategi. 

Se upp med blåklint och baldersbrå i vår. 
Inför kommande höst finns inte något växtskyddsmedel som har full effekt på blåklint, vilket 
kan medföra vissa svårigheter om det odlas höstsäd efter höstsäd. Med en tidig sådd som i 
höst och fortfarande tillväxt i plantorna i mitten på november, förstår vi att vårbekämpningen 
inte blir en lätt match. Speciellt för de ogräs vi sällan pratar om såsom blåklint, baldersbrå, då 
fokus idag bland annat ligger på renkavle. 
 
I den här skriften tar jag upp några praktiska problem som jag stött på ute hos lantbrukare och 
kan medföra stora konsekvenser på sikt! Därför vill jag med denna skrift ge ett underlag som 
kan hjälpa dig i din rådgivning hos lantbrukaren för 2019. 

Risk med ensidiga växtföljder 
För att kunna jobba med alternativa åtgärder till växtskyddsmedel i ogrässammanhang, 
behövs kunskap om våra vanligaste ogräs och hur länge de lever kvar i marken, detta för att 
förstå vikten av en växtföljd (se faktarutor om sommar- och vinteranueller och tabellerna 4-
7.).  
Ensidiga växtföljder med exempelvis stor andel höstspannmål eller vårspannmål leder till 
uppförökning av vissa ogräs. Vilka ogräs som gynnas framgår av tabell 1. Mycket fokus 
ligger idag på det tuffa ogräset Renkavle och det gör det med all rätt. Det tuffa ogräset har 
vunnit ny mark för varje år som gått och konsekvenserna är stora på gårdar med stor andel 
höstspannmål. På gårdar med mycket vårspannmål kan flyghavre vara ett lika stort problem 
speciellt om man odlar mycket havre. Det viktigt att vi alla hjälps åt att minimera 
uppförökning och spridning av ogräsen till nya områden. Rengöringsrutiner, täckta vagnar 
och riskmedvetenhet när det gäller handel med maskiner och foder kan förhoppningsvis 
begränsa spridningen av besvärliga ogräs till nya områden.  

Ogräsutmaningar under 2019 
Vi får inte glömma bort örtogräsen. Blåklinten och baldersbrån är två tuffa örtogräs som 
stimuleras av mycket höstsäd i växtföljden. Ju tidigare sådden blir, desto kraftigare utveckling 
kan ogräsen få. Jag har valt att fokusera på blåklint, då vi inför 2019 står inför en tuff 
utmaning, eftersom det inte finns någon produkt som har full effekt på detta ogräset på hösten 
längre. Lågdosprodukten Lexus fick användas senast hösten -18, för de som hade preparatet i 
lager, men för kommande höst finns ingen ersättare i dagsläget. Därtill vill vi begränsa 
användningen av lågdosmedel dit Lexus hör, eftersom de alla har samma verkningssätt (ALS-
hämmare) och vi ser allt fler fall av ogräs som är resistenta mot detta verkningssätt.  
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Tabell 1: Olika ogräsarters förekomst i olika grödor (Lundkvist & Fogelfors, 2004)  
Förekomst: Ökande från                       till 
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I nedanstående tabell 2 har jag ringat in de tuffa luckor som vi står inför på hösten och 
speciellt viktigt blir detta att diskutera, då grödorna och ogräsen har kommit mycket långt i 
höst 2018. Som vi förstår kommer år 2019 inledas med extremt stora ogräs som blir svårare 
att bekämpa. 
 
Tabell 2: Effekt av höstbehandling på gräs och örtogräs, kemisk ogräsbekämpning 2018. Lägg märke till 
inringat område och tänk till på effekter av ogräsbehandling på våren och tidig sådd. 

 

 

Boxer/Roxy har varit huvudstrategin på hösten för att komma bort ifrån ALS-problematiken, 
men samtidigt ger de luckor för blåklint samt baldersbrå. Är dessa ogräs inget bekymmer går 
det bra, men där dessa ogräs är bekymmer behövs nu en annan växtföljd. Med hjälp av att 
blanda in en ALS-hämmare, Lexus, har möjligheterna tidigare varit att städa bort dessa ogräs, 
samtidigt som vi slitit på lågdosmedlen, vilket inte är långsiktigt hållbart. Andra möjligheter 
för att kunna behandla baldersbrå, har varit att köra Otehllo eller Atlantis på hösten som också 
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är lågdosmedel. Rekommendationen är att om lågdosmedel körts på hösten bör lågdosmedel 
undvikas på våren. Exempel på vårprodukter är Express, Nautius, Attribut Twin och 
Broadway.  
 
Tabell 3: Anmärkningar till tabell 2, tex när en produkt får köras och vad får odlas vid utvintring av en 
gröda som körts med en viss produkt. 

 

 

Lockas inte till otillåten användning! 
Det kan vara lockande att använda exempelvis Express på hösten för att lösa luckan som 
Lexus ger. Det är inte tillåtet med höstanvändning med Express. Fynd i ytvatten skulle avslöja 
sådan användning och riskera dålig publicitet om användning av växtskyddsmedel i 
lantbruket. Följ därför alltid gällande registrering för produkterna. 
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DFF kampanj 
En annan produkt som är ifrågasatt på grund av fynd i vatten är DFF. Det är en viktig produkt 
som tar då viol och veronika på hösten med, samtidigt som den också har ett annat 
verkningsätt än lågdosmedlen. Just nu bedrivs en kampanj för att på frivillig väg minska 
fynden i vatten. Lyckas inte detta kommer troligen tvingande regler att införas eller så 
försvinner produkten helt.  

Utfasning av Reglone med flera produkter 
EU har även tagit beslut om utfasning av den aktiva substansen dikvat dibromidsalt, som 
finns i produkterna Reglone, Diqua, Barclay D-quat och Quad-Glob. Viktiga områden för 
produkten är bl.a. blastdödning potatis, nedvissning av grödor innan skörd och 
ogräsbekämpning i klöverfrövallar, varför vi behöver tänka till hur kan vi odla utan att behöva 
vara helt beroende av växtskyddsmedel framöver.  

Glyfosat 
Några avslutande ord om glyfosat. Om glyfosat försvinner hur går det då med höstsäd och 
minimerad bearbetning? -Allvaret är nära. Fundera på hur beroende lantbrukaren är av 
glyfosat och vilka åtgärder som skulle krävas på den enskilda gården om produkten helt 
försvinner! 
 
 
 
Sommarannueller 
Sommarannuella ogräs gror 
främst på våren. De har ingen 
eller svag förmåga att övervintra. 
Genom jordbearbetning på våren 
stimuleras groningen av 
sommarannueller. Den här 
ogräsgruppen dominerar i 
vårsådda ettåriga grödor. 
Sommarannueller blommar och 
sätter frö under samma säsong. 
Svinmålla är en vanlig 
sommarannuell såsom jordrök, 
trampört, åkerrättika, flyghavre, 
viol, nattskatta, vanlig pilört, 
åkersenap, gullkrage, rast, 
åkerbinda, åkerspergel, hampdån, 
svinmolke samt åkergyllen. 
 

 Vinterannueller 
Vinterannuella ogräs gror främst på hösten, men 
även på våren. Vid groning på hösten övervintrar de 
i vegetativt stadium för att blomma och sätta frö 
året därpå. Vid vårgroning blommar och sätter 
vinterannueller frö under samma år. Genom 
jordbearbetning på hösten eller våren kan groningen 
stimuleras. Vinterannueller dominerar ofta i 
höstsådda ettåriga grödor som höstsäd och 
höstoljeväxter, men är även vanliga i vårsådda 
ettåriga grödor. Vanliga exempel är baldersbrå och 
åkerven. Båda arterna stimuleras till groning av 
jordbearbetning på hösten och kan ge betydande 
skördesänkningar i höstvete samt höstraps. Andra 
vanliga vinteranueller är blåklint, lomme, 
rödplister, vanlig korsört, duvvicker, 
murgrönsveronika, skatnäva, vitgröe, fliknäva, 
penningört, sminkrot, våtarv, fältveronika, 
renkavle, snärjmåra, åkerförgätmigej, harkål, 
vallmo åkerviol samt kamomill. 
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Tabell 4: De fem vanligaste ettåriga ogräsen i höst och vårsäd (Fogelfors och Hallgren, 1997). 

 

 

Se tabell 5: Ogräsfrönas överlevnad hos våra vanligaste ogräsarter på åkern. I ostörd mark kan fröna 
överleva betydligt längre (Lundqvist och Fogelfors, 2004). 
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Tabell 6: Groningstidpunkt för de vanligaste ogräsen (Lundkvist och Fogelfors, 2004) 
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Tabell 7: Förekomst av olika ogräsarter i fyra grödtyper (Modifierad efter Håkansson, 1976). Förekomst 
ökar från 1 till 4. 

 

Lycka till med odlingssäsongen 2019!  
 
Med vänlig hälsning:  
Lars Pettersson  
MarkVäxt05 
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