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‐ Alternativer til glyfosat
(fra oppbygningen til NIBIO Rapport “Alternativer til glyfosat i korn og grasmark”)

*

Ikke-kjemiske alternativer

*Vekstskifte
*Radrensing

*

Jord- og
plantekultur1

Kjemiske
alternativer

Kunnskap om
ugraset

Begge bilder – uten glyfosat
eller andre herbicid:

*Harving og
pløying

redskapstyper

Kombinasjoner:
- Integrert
Plantevern «God
agronomisk
praksis vs.
jordsmonn2»

o
o
o
o
o
o
o
o

*Nye metoder /

Lagelighet2….
Jordstruktur2
Drenering2
………

Konkurranseevne (valg av arter/sorter/såmønstre)1
Gjødsling1
Underkultur / fangvekster1
………

Stedsspesifikk
ugraskontroll

-

Effekt på ugraset
Avling
Økonomi
Miljøeffekter
Sosiale aspekt
2
………..
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Figur x: Sammenhengen mellom kornavling (y‐akse) og
mengde kveke (x‐akse, prosent kvekedekning visuelt
bedømt)
(Ekeberg, Riley & Njøs 1985)

Kunnskap
om ugraset

Tommelfinger-regel:
• 1% dekning ved tresking gir 1% avlingstap
• 1 % dekning tilsvarer ca 8 kvekeskudd per m2.

‐ Regenerative plantedeler (underjordiske deler)
når sitt tørrstoffminimum ved 3‐4 bl. st.

‐ Kveka har ingen (i hvert fall veldig lite)
såkalt ‘indre’ skuddhvile
‐ Skuddskyting og vekst er i høy grad
styrt av:
o Fuktighetsforhold i jorda
o Temperatur
o Opplagsnæring i jordstengler

Vekstskifte

‐
‐

Kveka er vanlig ugras i så godt som alle kulturer
Valg av kulturplante og sortsvalg likevel av betydning:
o
o

Konkurranseevne avgjørende for kvekas vekst og utvikling
Noen kulturplanter muliggjør bruk av radrensing eller spesifikke herbicider

Jord- og
plantekultur

Harving og
pløying

Radrensing

Eksempel: Vårkorn

Forebyggende tiltak

------ Direkte tiltak / mekaniske tiltak mm.------Direkte tiltak som er mulige å bruke i kulturen

Jordarbeiding

Jordarbeiding
mm.

Tresking

Såing

Korn
vinter

Vår

Tidlig sommer Midt-sommer

Høst

vinter

Harving
og

pløying

Kveke ‐ biomasse (relative tall)
1969
Plog uten skumming
100
Plog med forplog
94
('Toskiktsplog')
90

Viktigheten av optimal pløying

(Svensson & Gummesson 1972)

1970
100
84
55

1971
100
53
16

1972
100
63
11

snitt
100
73.5
43

Høstpløyd 20‐25 cm, mellomleire

• Plogen: I god stand
• Utrustning (eks. forploger)

• Plog og traktor tilpasset
Etter pløying:
Ingen kontakt mellom røtter over
og under pløyedybde

• Presis innstilling
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Harving
og
pløying

‐ Stubbarbeiding ‐

Relative tall; Ugrasbiomasse
Art
Kveke
Åkerdylle
Åkertistel

Årstall
2005
2006
2005
2006
2005
2006

Kontroll
100
a
100
a
100
a
100
a
100
a
100
a

Beitepusser
Rotorharv
Gr. pløying + harv.
77
45
14
ab
ab
b
37
8
10
b
b
b
29
70
46
a
a
a
41
93
37
a
a
a
99
27
49
a
a
a
112
11
24
a
b
b
(Brandsæter, Thomsen, Wærnhus & Fykse 2012)

Rotorharv

Oppsummering (flere studier i Norden) ‐ effekt av stubbarbeiding:
‐ ca. 50 til 90 % reduksjon av kveka
‐ Kveke (best effekt) > åkertistel > åkerdylle (dårligst)
‐ Stubbarbeidingen bør gjøres kort tid etter tresking, en ekstra
stubbarbeiding senere på høsten ga ikke bedre kontroll av kveka

Beitepusser

(Ringselle et al. 2016)

Høst

Underkultur, samplanting…

System: ‘White cabbage-clover living mulch’

Kombinere ulike arter eller sorter for å
forbedre kulturplantenes konkurranseevne:
• Underkultur (dekkekultur)
• Samplanting (to hovedkulturer)
• Sortsblandinger
Underkultur / Hovedproblemet
Konkurranse mellom dekkekultur og hovedkultur

Samplanting selleri og purre
(Bilde: D. Baumann)
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System: ‘Carrot-medicago living mulch’

‐ Tidspunkt for harving og pløying ‐
Harving
og
pløying

‘Väderstad Carrier’
skålharv

Behandlinger:

kveke
Biomasse Antall
Pløying ‐høst
100
100
Harving og pløying ‐ høst
37
37
Pløying ‐vår
109
117
Harving og pløying ‐ vår
14
14

Figur 6: Utsatt såtid (om våren) utover 8-10 dager gir
ganske klar avlingsnedgang.
Åkertistel
Biomasse Antall
100
100
90
67
48
66
59
62

(Brandsæter, Mangerud, Helgheim & Berge 2017)

Åkerdylle
Biomasse
Antall
100
100
96
106
44
51
41
32

Vår

Alle ugras
Biomasse

100
80
65
31

Korn
Biomasse

100
120
135
90

Høst

Radrensing

Radrensing i korn
(sådd med dobbelt radavstand, 24 cm.)
(Gåsefot‐skjær)

Sommer

Radrensing

Figurer fjernet

(Brandsæter, Mangerud, Andersson,
Børresen, Brodal & Melander,
under publisering)

Ca. 15% reduksjon av rotugraset per gang vi radrenset. Eksempelvis, ene
forsøksåret radrenset vi tre ganger (tidlig, midt i og seint i juni) og halverte
biomassen til rotugraset dette året. Når mye rotugras og ikke bruk av herbicider så
fikk vi høyere avling ved radrensing selv om radavstanden var økt opp til 24 cm.

12 cm
24 cm

Harving og
pløying

Radrensing

Vår Sommer Høst

‘KvikUp’– harv

(‘Kvick-Finn*’, samme prinsipp)

Harvetinder på en rotor drevet av
traktorens PTO (ned til 5-6 cm)
kaster jord og jordstengler opp
Kraftige gåsefotskjær i front
løsner jord ned til 10-15 cm.

Resultater
Harving og
pløying

Strategiforsøk: Utvikling av biomasse for kveke 2014 til
2016
1. Normal‐12 cm‐

Radrensing

Ugrasharves‐
Nedkuttes

100
90

(Brandsæter, Mangerud, Andersson, Børresen, Brodal &
Melander, under publisering)

2. Normal‐24 cm‐
Radrenses‐Nedkuttes

80

Tørket biomasse per m²

70
3. Utsatt såing
(KvickUP) 1 g‐12 cm‐
Ugrasharves‐
Nedkuttes

60
50

4. Utsatt såing
(KvickUP) 1 g‐12 cm‐
Ugrasharves‐KvickUp

40
30

5. Normal‐24 cm‐
Radrenses‐Skålharves

20
10

Kvik‐Up harving

0
Bygg

Havre

Hvete

2014

2015

2016

6. Normal‐12 cm‐
Ugrasharves (+kløver)‐
Kvekerotskjærer/nedk
utting

Vår Sommer Høst

Oppsummering
‐
‐

Fundament: Best mulig kvalitet på pløying og annen jordarbeiding / jordstruktur….
Ikke‐kjemiske tiltak svekker rotugraset men dreper det oftest ikke –
og det trengs ‘hjelp’ etterpå

Stubbarbeiding / harving på våren /radrensing:
o Harving på høsten 50 ‐ 90% bekjempelse av kveke, noe dårligere
vs. åkertistel og åkerdylle ‐ forhold for harving hver høst?
o Flere studier viser svært god effekt ved bruk av ‘KvikUp’/’Kvik‐Finn’ harv.
 Bare disse som er aktuelle på våren? (andre harver krever mer tid)
o Radrensing i korn: ca 10‐15% redusert rotugrasbiomasse per radrensing
o Hvis sammensatt ugrasflora, eks. både åkerdylle og kveke, behov for harving
både høst og vår (åkerdylle er vanskelig!)
o Minskende problem med kveke og åkertistel i våre felt på Vollebekk….
 Utfordringer: Åkerdylle – fuglevikke – åkersvinerot………
Løsninger for fremtiden?
o Kverneland ‘rotskjærere’ i kombinasjon med fangvekster, ‘bio‐herbicider’ etc.
o Behovsprøvde mekaniske tiltak
o Andre redskapsbærere (roboter)

Methods and Material
2.1
Experimental design and management

Figure 1: Graphical overview of the experimental design and experimental periods. (LM=living mulch, CC=cover crop, IT=inversion tillage,
NT=non-inversion tillage, WW=winter wheat, N=nitrogen, SC=subsidiary crops)

Table 1: Table showing living mulch and cover crops species and the sites where they were cultivated.

Living Mulches
NO, DE,
SWE

Cover crops
NO, DE, SWE,
CH
UK, DE, SWE,
CH

Hairy vetch
(Vicia villosa)
Oilseed radish (Raphanus
sativus) or Mixture of brassica
species*

White clover (Trifolium repens)
Subterranean clover (Trifolium
subterraneum)
DE, CH
UK
Black medic (Medicago lupulina)
Mixture of white clover (Trifolium repens)
SWE
and perennial ryegrass (Lolium perenne)
Mixture of black medic (Medicago lupulina)
and brassica species*
UK
*white mustard (Sinapis alba), forage rape (Brassica napus), forage radish (Raphanus sativus)

3.2
3.2.1

Effect of subsidiary crops on the weed abundance
Weed control

Figur fjernet fordi denne er del av artikkel sendt til vitenskapelig publisering.
Figuren viste at bruk av dekkvekst/fangvekst gjennom vinteren dessverre
påvirket ugraset lite! (liten grad av ugraskontroll)

Figure 2: Meta-analysis of the effect of the living mulch (LM, black) and cover crop (CC, grey)
compared to no subsidiary crop cultivation (noSC) on the weed abundance. The effects are shown
for the three cropping periods (first crop, fallow and second crop period).Values are given as standardised
mean differences (SMD). A negative effect size represents a lower weed abundance in subsidiary crop treatment
and a positive effect size a lower weed abundance the one without subsidiary crops. The points represent the
estimated effect and the lines the corresponding 95% confidence interval. (MEE1/MEE2= first/second round of
the multi-environmental experiments)

3.4

Effect of tillage on the weed abundance

Figur fjernet fordi denne er del av artikkel sendt til vitenskapelig publisering.
Figuren viste at pløying på våren reduserte ugrasveksten betydelig. Mye mer
ugras på forsøksruter med redusert jordarbeiding (ikke pløyd).

Figure 4: Meta-analysis of the effect of the non-inversion tillage compared to inversion tillage on the weed abundance in the second crop.
Values are given as standardised mean differences (SMD). A negative effect size represents a lower weed abundance in non-inversion
tillage treatment and a positive effect size a lower weed abundance in the inversion tillage treatment. The points represent the estimated
effect and the lines the corresponding 95% confidence interval. (MEE1/MEE2= first/second round of the multi-environmental experiments)

Figur fjernet fordi denne er del av artikkel sendt til vitenskapelig publisering.
Figuren viste at bruk av dekkvekst/fangvekst ikke ‘erstattet’ pløying på våren.

Figure 6: Meta-analysis of the effect of the living mulch (LM, grey) and cover crop (CC, black) based alternative system (LM_NT/CC_NT)
compared to the conventional system (noSC_IT) on the weed abundance in the second crop. Values are given as standardised mean
differences (SMD). A negative effect size represents a lower weed abundance in the alternative system and a positive effect size a lower
weed abundance in the conventional system. The points represent the estimated effect and the lines the corresponding 95% confidence interval.
(MEE1/MEE2= first/second round of the multi-environmental experiments)

«Kverneland Prototyp – Horisontalskjærer‐»
brukt for stubbarbeiding om høsten.

Foreløpige resultat, andre av tre forsøksår:
Både bruk av horisontalskjærer* og vertikalskjærer* ga lovende effekt
som stubbarbeidingsredskap på høsten.
(*minimal grad av jordarbeiding, forsøk viser at bruk av disse redskapstypene
ikke øker faren for erosjon/utvasking gjennom vinteren)

Høst

Minimal tillage with vertical
discs

Grid: 10x10 cm, Depth: 10 cm

Rhizome DM g m‐2
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