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Blindharvning och ogräsharvning i höstsäd 
Ännu är det inte mycket höstsäd sått i området, men det finns fortfarande gott hopp om att 
det blir möjligt att så vete i tid, om bara det blir några nederbördsfria dagar. Den relativt 
sena sådd vi pratar om nu och några veckor framåt kan göra att ogrästrycket blir lägre och 
behovet av ogräsharvningar minskar. En del höstsäd är dock sådd innan regnen och där bör-
jar det komma ogräs på sina håll. Ju tidigare sådd desto fler höstgroende ogräs. Allra bäst 
effekt ger blindharvning när ogräsen är i trådstadiet. En harvning på hösten är viktig för att 
minska trycket av besvärliga ogräs som till exempel baldersbrå, snärjmåra, blåklint, våtarv 
och lomme. De flesta höstgroende ogräs är svåra att ta på våren och är ogrästrycket högt 
redan på hösten är risken stor att höstvetets bestockning hämmas, vilket ger skördetapp. 

Blindharvningen görs från ca 3 dagar efter sådd till och med att spannmålen står som ett rör. 
När första bladet har börjat utvecklats blir grödan känslig för störning och harvning bör då 
undvikas. Lägg gärna ut en glasskiva direkt efter sådd. När det börjar komma ogräs med 
hjärtblad under skivan är det dags att harva. Alternativet är att leta efter vita trådar i fältet. 
För att få bra effekt av körningen är det viktigt att fältet är jämnt. En vältning direkt efter 
sådd brukar underlätta och maler samtidigt ner kockor där det annars kan gömma sig ogräs 
som kan överleva till våren. Väderprognosen bör visa minst 3 dagars torrt väder efter kör-
ning för att effekten ska bli bra. Gå av och kolla resultatet ofta! 

Vid ogräsharvning efter uppkomst bör man vara något försiktigare än på våren då tillväxten 
begränsas av dagslängden. Ju tidigare körningen görs på hösten desto tuffare kan man gå i 
med ogräsharven. Kör från och med när grödan har två helt utvecklade blad. Undvik att  
mylla mer än 10 % av plantorna. Undvik ogräsharvning i råg efter uppkomst. 

Bearbetning innan höstsådd 
I fält som skall höstsås gör den fuktiga väderleken att bearbetningsstrategin mot rotogräs som 
kvickrot och tistel måste ses över. Redskap med tallrikar (till exempel Carrier) gör ingen sär-
skild nytta i blött väder, men kan istället skada markstrukturen genom att skapa en sula som 
hindrar vattnet från att dräneras bort. Skall du höstså skiftet så hoppa över kultiveringen och 
gå istället direkt på med plogen när det är bra markförhållanden.  

Bearbetning av rotogräs inför sen plöjning 
På skiften som är tröskade men skall plöjas sent inför vårsådd bör rotogräsen bearbetas så 
snart vädret är rimligt. På så sätt tvingas ogräset växa om ännu en gång innan plöjning om  
en månad eller mer. Använd en kultivator med pinnar i stället för tallrikar (eller Carrier) för 
att riva bort ogräset och få en mer dränerande botten där vattnet kan komma neråt i mark-
profilen.  
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Kurs och demokörning i fält  
– Ogräshantering i ekologisk odling 

Tid: Fredagen den 29 september 2017, kl. 9.00. 

Plats: Hos Fredrik Olsson och Gustav Thell, Västlands Gård, Tierp. 

Fokus på höstbearbetningar av rotogräs. Vi demokör och diskuterar kultivatorer och radhackor i fält, 
samt lär oss mer om skillnader mellan GPS- och kamerastyrning. På Västlands Gård rullar en LEMKEN 
Rubin 9, en Väderstads Swift med gåsfötter, en Kvik-Up och en hemmabyggd radhacka.  

Per Ståhl, ekorådgivare i Östergötland, delar med sig av sina erfarenheter av ogräshantering och 
dessutom är Håkan Brolin från DataVäxt på plats för att visa Trimble GPS, kamerastyrning och  
Garfords sortiment av radhackningsskär. 

Frågor och anmälan: Till pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se eller Pia Björsell, tel. 070-562 02 12. 

Kursen är kostnadsfri. 

 

 

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige 2014-2020,  
som finansieras av EU och Länsstyrelsen i Uppsala län.  
 
 
Eko-fältvandring 

Tid: Tisdagen den 10 oktober 2017, kl. 16.00. 

Plats: Hos Thomas Jansson, Vittja Kvarngården 101, Alunda.  

Thomas Jansson bedriver ekologisk mjölkproduktion och växtodling utanför Alunda. Under hösten har 
höstkorn, höstraps och höstvete såtts. Vi tittar på grödorna och diskuterar Thomas Janssons växt-
näringsstrategier och ogräshantering. 

Frågor och anmälan: Till pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se eller Pia Björsell, tel. 070-562 02 12.  

Fältvandringen är kostnadsfri. 

 

 
Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige 2014-2020,  
som finansieras av EU och Länsstyrelsen i Uppsala län. 

 

Håll utkik i vår kalender på www.hushallningssallskapet.se  
efter fler fältvandringar i höst! 

 


