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Hur begränsar vi spridningen av gräsogräsen? 
Per Widén, Växtskyddscentralen, Uppsala

Presenter
Presentation Notes
Anders och mitt föredrag går in varandra. Men vi försöker ta u
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Invaderar ogräs?

Presenter
Presentation Notes
Små gröna mänSmyger sig på – nationellt och regionaltEfter några år är de ett faktum – invasionen svår att hejdaExempel renkavle, hönshirs, åkerven,Samma sak herbicidresistens invaderar inte geografisk – kan däremot snabbt utvecklas i det enskilda fältet  - om rätt faktorer ges.Exempel från praktikenEngland – renkavle
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Gräs i det vilda - ogräs på åkern

Storven
Agrostis gigantea

Hönshirs
Echinochloa crus-galli

Ekorrsvingel
Vulpia bromoides

Råttsvingel
Vulpia myuros

Källa: Artfakta, ArtDatabanken, SLU

Presenter
Presentation Notes
Många ”nya” gräsogräs förekommer på mark som inte odlas. På s k ruderatmark,  t ex soptippar, vägslänter, stränder, vid fågelbordMycket hönshirs kring Stockholm är i de flesta fall inte på åkermark.Andra finns talrikt i naturen men kan utvecklas till gräsogräs om de ges möjlighet. Storven finns talrikt men är inget utbrett problem i jordbruket – men kan bli
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Hönshirs
Echinochloa crus-galli

Källa: ArtDatabanken, SLU

• Annuell, vårgroende
• Gror sent och länge
• C4-växt
• Glesa grödor
• Lätta jordar
• Upprepad bekämpn.
• Bildar resistens
• FAO topp10

Presenter
Presentation Notes
Utbredning och betydelseHönshirs har en stor utbredning i hela världen och räknas till ett av värdens värsta ogräs. Ogräset är vanligt i ris, vete, bönor, majs, potatis, sockerbetor och solrosor. I Sverige har hönshirs varit etablerad på Öland och i Kristianstad-trakten sedan lång tid tillbaka. Spridningen skedde från början med importerat grönsaks- och gräsfrö. Även idag får vi in kontaminerat utsäde. Maskinsamverkan och halmanvändning har medfört att hönshirs har spritt sig ytterligare. Idag finns ogräset etablerat i åkermark i västra Mälardalen. Enligt uppgift från litteraturen och även praktiska exempel så kan hönshirs överleva i gödsel. När klimatet blir varmare och i takt med ökad majsodling kan problemen förvärras om vi inte är uppmärksamma.BekämpningVi vet av erfarenhet att hönshirs trivs i öppna grödor och att i tät stråsäd missgynnas ogräset starkt. Egna observationer visar att hönshirs endast förekommer i höstsäd där grödan har gått ut sig av en eller annan anledning. En blandad växtföljd med både stråsäd, oljeväxter och öppna grödor missgynnar hönshirs. Etablerad på gårdar runt Hjälmaren. Enstaka fall kring Mälaren
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Källa: ArtDatabanken, SLU

• Selektiva herbicider i rödsvingel saknas
• 2016 i hälften av utsädesodlingarna av rödsvingelfrö 
• Certifieringsproven: 2014 25 %; 2015 32%; 2016 43%
• Ökande problem i spannmål i Danmark 

Ekorr- och råttsvingel

Presenter
Presentation Notes
Höstsäd �I Danmark är det även problem i höstsäd och vid stor förekomst i tunna grödor kan det leda till totalförlust. Råttsvingel/ekorrsvingel bekämpas av plöjning och mer vårgrödor i växtföljden. Kemisk bekämpning med gott resultat är möjlig i höstsäd med 2-3 l Boxer + 0,1 l Diflanil/Legacy senast i samband med spannmålens uppkomst eller när Vulpian har max 1 blad. Vid senare behandling avtar effekten dramatiskt. Vid stor förekomst är erfarenheten från Danmark att det krävs en uppföljning på hösten med 0,6-0,75 l Atlantis OD + superolja. Bekämpning på våren med Atlantis, Broadway och Monitor har otillräcklig effekt och det är ofta svårt att hitta rätt behandlingstidpunkt.�
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Storven - en potent ”storebror” till kvickrot 
och åkerven

På några gårdar i Västergötland och Mälardalen

Sprids via rotutlöpare och frö

Fröspridning troligen större betydelse än hos kvickrot

Besvärlig att få bukt med när den etablerat sig. 

Växer lätt om via nya fröplantor

Få försöksresultat
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Renkavlens utbredning i Sverige

Förekomst av renkavle 2016
Större utbredning

Lokala förekomster 
sedan några år

Ny förekomst 2015-16

40 000 ha åkermark

Källa: ArtDatabanken, SLU

Källa: Jordbruksverket

Presenter
Presentation Notes
Så sent som år 2000 var renkavle rödlistad som känslig art
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Renkavle sprids främst med 
maskiner

…och halm!

Presenter
Presentation Notes
Tröskor, halmpressar, jordbearbetningsredskap. Inte sällan där stenfickor tömts eller den första balen lagtsHalmexport till andra delar av landet och inom bygdenSvar: en betupptagare som importerats från renkavleinfekterade marker i Skåne för 5 års sedanStubbfält i juni Vändtegen infekterad från infarten och i dominerande körriktning. När lantbrukaren fick klart för sig att det var renkavle tog han ensilage av och glyfosatbehandlade. Bilden visar ruggar av renkavle som växt om innan glyfosaten tog. Renkavle i viltrika Sörmland. Fröna fastnar lättÅkerven via vind
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Hur hanterar man spridningsriskerna i 
Skåne?
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Rena maskiner – går det?
• Kostar tid och pengar
• Kemisk bekämpning eller förebyggande rengöring?

• Rengjord är renare än icke rengjord
• Skörderester och jord
• Hela maskinkedjan

• Göra rent själv istället för att lita på andra? 
• Motivera personalen  - låt dem handplocka!
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”Utsädet då?”

Presenter
Presentation Notes
Den eviga frågan!
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Renkavle i certifierat vallfrö

 Upp till 0,3 vikt-% tillåtet i certifikatutsäde för vallfröblandningar
 0,3 vikt- % motsvarar 1500 renkavlefrön/kg! Varför inte nolltolerans?
 Renkavle i 12 av 1925 renhetsanalyser,  3 prov > 0,3 vikt %
 Renkavle fanns i 106 av 6374 analyser av annan art. Varav 34 över 

gränsen för stam/basutsäde; max1 eller 5 renkavle/25 000 frön

 Renkavle vanligast i rödsvingel, ängssvingel, engelskt rajgräs
 I praktiken: fånggrödor, trädes- och viltfoderblandningar, hästhö.

Källor: Karin Sperlingsson och Lotta Claesson, Jordbruksverkets utsädesenhet

SJVFS 2013:34. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om 
certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter 

Ren-
kavle

Timotej

Slutsats: Inte vanligt, men kan förekomma i svenskt vallfrö. 
Se upp med import!

Presenter
Presentation Notes
Ingen nolltolerans som för flyghavre. Ej kassation vid fältbesiktning. Bara  notering i fältbesiktningsprotokolletRenhetsanalys utförs på 2500 vallfrön Renkavle i 12 av 1925 prover från skördeåren 2013-2015, som genomgått renhetsanalys 2500 Provstorlek 2500 frön’0,3 vikt-% motsvarar ca 1500 frön/kg gräsfrö (3 gram renkavle / 2 gram/1000 renkavlefrön = 1500 renkavlefrön per kilo. 10 kg/ha = 1,5 planta/m2Gränsvärde för renkavle i stam eller basutsäde är 1 eller 5 renkavle per 25 000 frön. Beroende på vilket gräs som certifieras92 av 5202 stam eller basutsäden under skörd 2011-2015. Annan art undersökning av 25 000 frön. 5 renkavle som annan art per 25 000 frön av engelskt rajgräs. 25 000 frön =  5 x 1000 gram/60 gram= 83 renkavle/kg
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Gräsogräs i utsäde av höstspannmål

 Ej kassation eller ombesiktningar vid fältbesiktningar
 Ingen nolltolerans. Upp till 20 renkavlefrön/kg är OK

Källa: Lotta Claesson, Jordbruksverkets utsädesenhet

 Skörd 2011-2016: Renkavle i 2 av 11 087 certifieringsanalyser
 Förekomst i fältbesiktning 2016. Renkavle i 19 av 178 skånska odlingar. 

Ingen renkavle i certifieringsproven 2016 av detta utsäde
 Åkerven senast 2009. 1 prov importerat utsäde

Egenproducerat utsäde – inga 
undersökningar finns

Presenter
Presentation Notes
Gräset har till stor del drösat innan skördLätt att rensa bort. Drösar innan skördAtt åkerven sitter fastkilat i bukfåran verkar inte stämmaRengöring av rensmaskiner? Mobila renserier extra stort ansvar!Sålådeundersökningar. Senast 1998 av SUK och då på vårsäd
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Det går ju att spruta….

Foto: Karin Jahr Foto: Eva S Andersson

Presenter
Presentation Notes
Löser vi det med kem? Kolla på EnglandJag har TB2. Höstvete är av få grödor som har positivt TB2
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11 länder
Totalt 9 milj ha
Varav resistens 53 %

1,5 milj ha
80 %

4,2 milj ha
60%

2,5 milj ha
35 %

40 000 ha
20%

Renkavlens utbredning i Europa
Infekterade arealer
Procentsats anger andel resistent renkavle

60 000 ha
30 %

Sverige 40 000 ha resistent renkavle på 20 % av 
denna areal (uppskattning. H. Hallqvist, SJV)
Danmark 60 000 ha varav resistens på 30 %
Polen, 250 000 ha, resistens 1 %
Nederländerna, 100 000 ha, resistens 25 %
Belgien, 187 000 ha, resistens 10 %
Tyskland 2,5 milj ha, resistens 35 %
Frankrike 4,2 milj ha, resistens på 60 %
Storbritannien 1,5 milj ha, resistens på 80 % 
Schweiz, 10 000 ha, resistens 5 %
Luxemburg, 3 000 ha, 3 %
Tjeckien, 1000 ha, 5%
Österrike ?
Viss förekomst i Litauen, 

250 000 ha
1 %

KÄLLA:
Current status of herbicide 

resistance in Alopecurus
myosuroides in Europe 
Jan Petersen and Maria Rosenhauer
University of Applied Sciences Bingen; 
Germany 
EWRS WG herbicide resistance –
Frankfurt 19.5.2014 

Odling i obalans?!

Presenter
Presentation Notes
Totala arealen  med renkavle i UK, FR, D och S. Dk?% anger andelen med resistent populationDet finns fält där man slutat odla höstveteKonstaterade nya fall av Jordbruksverkets ogräsrådgivare. Finns säkert på fler håll. Skåneförsöken 2010–2014 visar på skördesänkningar i medeltal 2000 kg/ha (max 6000 kg/ha). Renkavle kräver oftast kemisk bekämpning både höst och vår.  Behandlingskostnaden uppgår till ca 1000 kr/ha.  Har Mellansvensk spannmålsodling råd med renkavleproblematik?
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Källa: weedscience.org

Styvrepe

Hönshirs

Vitgröe

Renkavle

Flyghavre

Rajgräs

Kycklinghirs

Gåshirs

Presenter
Presentation Notes
Topp-15-lista. (Hela världen) över de arter som utvecklat resistens mot flest verkningsmekanismer.Styvrepe, kyckling och gårshirs finns inte i Sverge



2017-09-12

www.jordbruksverket.se

Rådgivare: 
• Hushållningssällskapet, 
• VäxtRåd
• Lovanggruppen
• Dave Servin
• Växa
Myndigheter:
• Länsstyrelsen
• Jordbruksverket
• KemI 

Jordbrukshandel & Industri:
• Lantmännen
• Svenska foder
• Yara
• Nordic Sugar
• Maskinstationer

Utbildningsansvariga:
Bollerup
Önnestad
Alnarp

Lantbrukare:
• Skåne, Mälardalen, 

Södermanland, Dalarna, 
Östergötland, Västergötland, 
Småland… 

Andra:
• Utredare
• Projektarbetare
• Danmark 
• Bee UrbanUniversitet-forskningsinstitut:

• SLU – Uppsala
• SLU - Alnarp
• Lunds Universitet
• SP (JTI)

Media:
• LRF Media
• Jordbruksaktuellt

Lantbrukar-intressent-
organisationer:
• Odling I Balans
• LRF
• Svenskt Växtskydd
• Sveriges Frö och oljeväxtodlare
• SpmO

Hur hanterar ni dessa utmaningar?

Presenter
Presentation Notes
Lantbrukare: Är det inte bättre ekonomi att jobba förebyggande än kurerande. Rådgivningen: Hur får ni era kunder att  jobba förbyggande och tillämpa IPM.  Åtgärdsplaner på gårdsnivåMyndigheter: KEMI och Jordbruksverket tillgången på olika typer av verkningsmekanismer. Handeln: Nolltolerans. Maskinerhandlare och maskinstationer. Vem blir först att marknadsföra vallfrö med renkavlegaranti?Lantbrukets intresseorganisationer: vem är först att stämma träff med maskinhandeln. Nationellt och lokaltLRF: När sätter blir årets tema för studiecirklar resistens och spridning av svåra ogräs?Dags att aktivera de gamla flyghavrekommittérna?SFO: Fröodlare och fröfirmor. Döda inte er egen marknadNaturbruksgymnasier – rengöring av maskiner.  Gräsogräs ta dem i tidLänsstyrelser: Renkavle och sprutfria zoner – dispenser eller råd om skötsel av dessaLagstiftning?Nationellt handlingsprogram?
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Odling i balans 2027?
Vi påverkar framtiden!

Förekomst av renkavle 2016
Större utbredning

Lokala förekomster 
sedan några år

Ny förekomst 2015-16

?  ha åkermark

Källa: Jordbruksverket

? % resistens
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