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Bilder: http://www.bayercropscience.co.uk/

Renkavlens egenskaper:

 Snärp: ca 2,5 mm, avhugget, ofta oregelbundet sågtandat

 Bladöron: Finns ej

 Bladslida: Öppen, rund bladslida, annars sträv stjälk

 Bladskiva: Blågröna, korta, sträva blad utan hår, med tydliga bladlister och köl



Viktiga biologiska egenskaper:

 Gror framförallt på hösten

 Ljusgroende

 Groningsvila varierar från år till år

 Fröbank

 Gynnas av fuktiga förhållanden 

 Snabbt ökande resistensproblem 

För att lyckas med bekämpningen är det avgörande 

att ta hänsyn till renkavlens biologi!



Källa: Anders TS Nilsson



Grundförutsättning är alltid att lära sig hur renkavle ser ut 
och skiljer sig från andra arter 

t.ex. kärrkavle, ängskavle, timotej

Kärrkavlen är böjd i noderna.

Ängskavle växer i vägslänter och åkerrenar, men sällan i odlade fält. Möjligen på 
yttre vändtegen eller där jordmassor från t ex dikesrensning spridits ut.

Fler bilder med renkavle finns här:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.10af965e15ad6f0c1be6a8f1/1489761426566/B
ilder+p%C3%A5+renkavle.pdf

Källa: Jordbruksverket



Foto: Marcus Willert

Renkavle har hög konkurrenskraft och kan leda till massiva skördeförluster! 



Foto: Marcus Willert

Renkavle har hög konkurrenskraft och kan leda till massiva skördeförluster! 



Foto: Marcus Willert

Renkavle orsaker direkta och indirekta skador:

Direkta skador: konkurrens med grödan, skördeminskning

Indirekta skador: Fröproduktion, fröbank, sämre utnyttjande av växtnäring …

I alla fall blir det negativa ekonomiska konsekvenser:

Minskning av intäkter och samtidigt ökning av kostnader.



Källa: Blair, Cussans & Lutman, 1999

Engelska erfarenheter renkavle: Variationer i skördeförluster i höstvete 

(baserande på 16 försök 1995-1997) 



Resistenstest från svenska renkavlefält:

I fem år har resistens hos renkavle undersökts i 15 fält per år, cirka 70 procent av 
proverna kommer från Skåne. 

Ett fält anses vara resistent om den maximala effekten är 55 procent på biomassan i 
fältdosen eller 4 gånger fältdosen. Nedan sammanfattas resultaten från 2016:

 Ingen resistens i prover från fält utanför Skåne

 Fem fält resistens Atlantis OD i västra Skåne

 Fem fält resistens Broadway i västra Skåne

 Resistens mot Event Super i 12 fält i västra Skåne

 I två fält konstaterades resistens för Focus Ultra

 Lexus undersöktes inte i 2016

I Skåne hittades resistens hos det mest effektiva preparatet Atlantis i västra Skåne. 
Även Broadway är drabbat av resistens. Atlantis godkändes i början av juni 2008 och 
det var 2014 som vi började se förändringar i känslighet hos renkavle för Atlantis.

Källa: Jordbruksverket



Källa: HGCA

Hur resistensen kan sprida 
sig inom gården: 

Bilden visar hur högresistenta 
renkavleplantor (RRR) sprider 
sig från fält 1 till fält 2 och fält 3 
via genomfart (”gate”).



Renkavlens groningsvila varierar beroende på vädret under frömognad:

Varmt, torrt väder: kort groningsvila 

Kallt, fuktigt väder: lång groningsvila

Information om den aktuella groningsvilan av årets renkavlefrö är mycket viktigt för att 

välja rätt bekämpningsåtgärd!

Vid kort groningsvila finns goda förutsättningar för att vänta efter tröskning och bekämpa 

uppkomna renkavleplantor med glyfosat eller mekaniskt. 

Vid lång groningsvila kan det vara meningsfullt att plöja direkt efter tröskning.

Varje höst publiceras ett ogräsbrev om renkavlens groningsvila på www.jordbruksverket.se

http://www.jordbruksverket.se/


Ur Växtskyddscentralernas ogräsbrev nr. 5, 25 augusti 2017:

”Groningsvilan är i år något längre hos nydrösade renkavlefrön än de senaste två åren. 
Detta visar en mindre undersökning om 18 prov i Skåne. 
Under förutsättning att tillräcklig markfukt finns kan vi förvänta oss en 
något senare groning hos renkavlen i år.”

”Årets resultat: Frön från nordvästra Skåne grodde efter 14 dagar i år 17 procent av fröna 
(47 % 2016 och 48 % 2015),  från Lund-Staffanstorps området grodde i år 15 procent 
(38 % 2016 och 44 % 2015) och från sydvästra Skåne grodde 17 procent i år 
(44 % 2016 och 21 % 2015). Grobarheten efter 3 veckor är hög även 2017, 
76 procent (66 % 2016 och 70 % 2015) i de tre områdena.”

Källa: Jordbruksverket

Information om den aktuella groningsvilan av årets renkavlefrö 
är mycket viktigt för att välja rätt bekämpningsåtgärd!



grodda renkavleplantor renkavlefrö

fröbank

i marken

mogna 

renkavleplantor

ogräsbekämpning

Fröpredation:

Antalet nydrösade
renkavlefrö reduceras genom 

t.ex. insekter, fåglar 

Nedbrytning:

Förekommer om 
frön ligger djupare 
an 50 mm under 
markytan

Kunskap om fröbiologi är viktigt för att bryta renkavlens livscykel!



Renkavlestrategi: 
Vi har många olika bekämpningsverktyg i verktygslådan. 

 Fälthygien

 Växtföljd 

 Konkreta odlingsåtgärder: sortval, bearbetning, etablering…

 Kemisk bekämpning: preparatval, sprutteknik…

Det är viktigt att ha helheten i fokus och att använda rätt åtgärd vid rätt tidpunkt !

Vissa grundförutsättningar är absolut avgörande för grödans egen 
konkurrenskraft mot renkavle: 
Dränering och markstruktur

Intakt dränerings-status och bra markstruktur möjliggör att grödan 
kan växa snabbare och konkurrera bättre! 



Fälthygien: Stoppa spridningen!

Spridningsrisker 

 Maskiner: Tröskor, pressar, upptagare, jordbearbetning…

 Utsäde

 Transport: halm, spannmål

 Stallgödsel

 Fåglar …

Det är alltid viktigast att hitta och ta bort den första renkavleplantan!

Ökad förekomst betyder alltid ökad spridningsrisk! 



Foto: Marcus Willert

Om renkavleplantorna har kommit så långt i utveckling behövs akuta åtgärder: 
putsning eller användning av glyfosat för att undvika fröbildning 



Stoppa uppförökning! 
Renkavle ska inte har möjlighet att bilda frö!

• BÖRJA ALLTID MED RENA FÄLT

• Handplocka

– Dyrt och tidskrävande, men kan vara helt nödvändigt

• Putsa ner

– Se upp med nedtryckta plantor

– Ny skottbildning

– Följs lämpligen upp med glyfosat

• Avdödning glyfosat

– Tidpunkt viktig: 
tidig (innan stråskjutning) eller precis vid axgång, annars risk för omväxning



Hindra spridning av renkavle! 

Fältkontroll i maj/juni är extremt viktigt!

Tiden är kort från det att renkavle i ax tills det finns livskraftiga frön. 

Det är kort inför eller strax efter axgång det är som lättast att upptäcka tidigare kända 
och okända förekomster av renklavle. 

Håll extra koll på fältkanter, särskilt i anslutning till vägar och fältinfarter!

Följ upp bekämpningseffekten! Är fälten behandlade med Atlantis eller andra 
gräsherbicider beroende av vilka arter som finns så gäller det att kontrollera effekten.



Hindra spridning av renkavle! 

Fältkontroll i maj/juni är extremt viktigt!

Agera konsekvent! 

Om du upptäcker fältdelar där renkavleplantorna inte har påverkats tillräckligt av 
vårbehandlingen, så måste dessa på något vis avlägsnas. 

Det behöver inte vara resistenta plantor, även svaga effekter orsakat av ogynnsamma 
betingelser finns noterade. Oavsett orsak gäller det att inte få en uppförökning. 

Begränsade förekomster handplockas, annars är det något av alternativen: 

glyfosat, ensilering eller putsning

Väljer du putsning först, så var uppmärksamma på att ni riskerar att trycka ner plantor 
med däcken som lever vidare om ni inte följer upp insatsen kort efter med 
jordbearbetning eller glyfosat. 



Några tips – lätta att ge svårare att följa:

• Känd förekomst innan skörd – tröska sist, noggrann rengöring

• Allmän rengöring mellan fält – rutiner för detta

• Tillfarter till fälten – begränsa, blir lättare att kolla

• Vändtegen – gärna i sista hand

• Spannmåls- och halmtransporter – TÄCK!

• Ökad förekomst = ökad spridningsrisk

• Inlejda maskiner, maskinstation – ställ krav på att maskiner är rengjorda

• Öka medvetandet i bygden

Fundera i god tid på hur du kan minska spridningsrisken inför höstens skörd och 

jordbearbetning med frågeställningar som tröskordning, rengöring av maskiner 

och redskap mellan fält, täckning av transporter, fasta tillfarter till fälten m.m. 

Renkavle är mycket dyrt att hantera så det gäller att göra allt för att minska 

risken för spridning!



Harvest hygiene – keep it clean to reduce blackgrass

”… Just 15-30 mins spent cleaning the combine will remove plenty of debris…”

Läs mer här: 

http://www.cpm-magazine.co.uk/2017/07/17/harvest-hygiene-keep-clean-reduce-blackgrass/

Källa: www.cpm-magazine.co.uk



Harvest hygiene – keep it clean to reduce blackgrass

… här finns en videofilm på engelska som visar hur du kan rengöra din tröska:

http://www.fwi.co.uk/advertisement/stop-combine-spreading-weed-seeds-farm

”Thoroughly cleaning equipment in between jobs
can have a big impact on preventing this spread of seed, 
watch our ‘Keep it Clean’ video to pick up tips 
on how to best do this.”

Källa: www.fwi.co.uk



Renkavlestrategi: 

 Det finns inga patentlösningar

 Anpassning till lokala förhållanden och konkret situation behövs!

 Det handlar om komplexa biologiska mekanismer: 
Kunskap och helhetstänkande krävs!

 Stort utvecklingsbehov!



Källa: AHDB 

Viktiga rön från England: 

 97% bekämpningseffekt behövs för att stoppa uppförökning av populationen

 80% of renkavleplantorna gror tidigt på hösten

Bara renkavlefrö nära markytan (0-5 cm) gror 

 74% av de renkavlefrön som finns djupare än 5 cm bryts ner varje år 

Målsättningen för att minimera skördeförluster:

inte mer än 5 renkavleplantor per kvadratmeter



Integrerad kontroll - potential av olika åtgärder:

Källa: Moss, Lutman 2013



Renkavlestrategi: 

Tekniska innovationer kan bli nya vertyg:
Det har hänt mycket inom teknikutvecklingen under de senaste åren 

Några exempel: 

 Nya skivbillstyper för direktsådd (”no-till”)

 Nya pinnar för jordbearbetningsredskap (”low disturbance”)

 Variabla utsädesmängder

 Kartering av renkavleförekomst med hjälp av drönare 

 Nya redskap för mekanisk ogräsbekämpning i växande gröda



Renkavlestrategi: 

Grundförutsättning: Grödans egen konkurrenskraft

 Intakt dränering

 Bra markstruktur

 Perfekt etablering



Renkavle gynnas av fuktiga förhållanden!

Bilden visar en plats med dålig dränerings-status. Höstvete-plantor trivs inte här. Renkavle trivs!

Foto: Marcus Willert



Renkavle gynnas av fuktiga förhållanden!

Höstvetefält i maj 2016, 5 veckor efter behandling med Atlantis OD.
I fältdelen med dålig dränerings-status finns knappast veteplantor men mycket renkavle

Foto: Marcus Willert



En växtföljd i balans med både höst- och vårgrödor 
är grundförutsättning för  effektiv bekämpning:

 Det långa tidsfönstret mellan höst- och vårgrödor 
kan utnyttjas effektivt för ”falsk såbädd” 

 Omväxling mellan grödorna ger möjlighet att använda preparat med olika 
verkningssätt

Foto: Marcus Willert

Åkerbönor passar 
perfekt!

Speciellt vid etablering 
med direktsådd eller 
”strip-tillage” på våren.  
Mindre bearbetning = 
mindre nyuppkomst
renkavle



Projekt Bekämpning av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) 
genom   olika integrerade odlingsåtgärder, Jordbruksverket, 2012-2016 

https://fou.jordbruksverket.se/fou/dl/Fil-004093

https://fou.jordbruksverket.se/fou/dl/Fil-004094

Källa: Anders TS Nilsson

Slutsats  
Användning av odlingsåtgärder kan utgöra
betydelsefulla verktyg för uthållig kontroll
av renkavle och medföra ett minskat behov
och beroende av kemisk ogräsbekämpning.  

https://fou.jordbruksverket.se/fou/dl/Fil-004093
https://fou.jordbruksverket.se/fou/dl/Fil-004094


Foto: Anders TS Nilsson

Bekämpning av renkavle genom olika integrerade odlingsåtgärder

Fältförsök i Skåne 2013/2014 + 2014/2015
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Bekämpning av renkavle genom olika integrerade odlingsåtgärder

Material och metoder
Kombinationer av
 sorter (2, med olika ogräskonkurrerande förmåga)
 beståndstäthet/utsädesmängder (2) 
 såtidpunkter (2) 

= totalt 8 kombinationer
De olika kombinationernas behov av kompletterande herbicidanvändning undersöks
genom att försöken designats som spit-plot-försök där kemisk ogräsbekämpning (3 + 
obehandlat) utförs på tvären över försöksrutorna.
Försöken är placerade i Skåne och utförs som blockförsök med fyra upprepningar under 
tre år med tre försök per år. 

Källa: Anders TS Nilsson



Källa: Anders TS Nilsson

Bekämpning av renkavle genom olika integrerade odlingsåtgärder



Källa: Anders TS Nilsson

Effekter av odlingsåtgärder på förekomsten av renkavle och 
skördefaktorer hos höstvete i obehandlat kontrolled. 
Medeltal av 5 försök 2013-2015. ALOMY = renkavle



Källa: Anders TS Nilsson

Effekter av odlingsåtgärder på förekomsten av renkavle och 
skördefaktorer hos höstvete i obehandlat kontrolled. 
Medeltal av 5 försök 2013-2015. ALOMY = renkavle



Senare sådd = kraftfull åtgärd för att minska renkavletrycket

Det behövs lokala strategier för senare etablering av höstsäd för att använda 
en ”falsk såbädd”.

Det uppstår en konflikt mellan målen ”säker etablering” och ”renkavlebekämpning”

Det handlar om att hitta rätt balans mellan de två olika målen!

Om höstgrödan etableras för sent tappar den konkurrenskraft och skördepotential!



”Falsk såbädd”: 

Att göra en såbädd för ogräs och att avvakta med sådden av 

huvudgrödan  

Syfte: 

bekämpning av  uppkomna renkavleplantor innan sådden 

av huvudgrödan



”Falsk såbädd”: 

 Renkavlens groningsvila avgörande för rätt åtgärd!

 Bearbetningstidpunkt,  -metod, redskapsval?

 Optimal hantering stora mängder hackad halm viktigt: 
Perfekt hackning och jämn spridning

… i vissa situationer kan det bli bättre att inte göra någon 

stubbbearbetning alls … 



”Falsk såbädd” viktiga rön från England : 

 Viss bearbetning krävs för att maximera uppkomst 

 Vältning effektiv

 Renkavle måste bekämpas (med glyfosat eller mekaniskt) 

innan den har 2 blad! 

 Annars blir det allelopatiska effekter! 
… det har som följd att inte fler frö kan gro.

Allelopati: växtens egen produktion av tillväxthämmande ämnen som antingen utsöndras 

via roten eller  via gasformiga ämnen från bladen.

Källa: Dick Neale

http://www.flagshiz.com/upload/Great_Britain_Flag.gif


Exempel för lokalt och situationsanpassade alternativ 
som kan vara relevanta inom jordbearbetning och etablering: 

Det som bestämmer valet av konkreta åtgärder:

 Tidsfönster (växtföljd)

 Dräneringsstatus/markstruktur: risk för igenslamning/skorpa

 Balans mellan ”säker etablering” (= hög skörd) och renkavlebekämpning (t.ex falsk 

såbädd)

 Groningsvila av årets aktuella renkavlefrö/fröbankegenskaper

 Teknik t.ex. skivbillsmaskiner för ”slitssådd” (=direktsådd)



Källa: HGCA 

Efter tröskning Plöjning Plöjningsfri  (djup) Direktsådd Plöjningsfri  (grund)

Fördelning av renkavlefrö vid olika bearbetningsstrategier:



Exempel för lokalt och situationsanpassade alternativ 
som kan vara relevanta inom jordbearbetning och etablering: 

 Plöjning och såbäddsharvning direkt efter tröskning > ”falsk såbädd” 

4-5 veckor > glyfosat > direktsådd

 Tung och intensiv plöjningsfri ”one-pass-bearbetning” med en enda 

överfart direkt efter tröskning > falsk såbädd 4-5 veckor > glyfosat > 

direktsådd

 Flera gånger halmharvning  efter tröskning > plöjning och 

såbäddsharvning i september > ”falsk såbädd” 4-5 veckor > glyfosat

> direktsådd i andra hälften av oktober

 Orörd stubb 2-3 veckor > flera gånger halmharvning  > tung 

bearbetning (plöjning eller kultivator) och såbäddsharvning direkt 

innan sådd



Exempel för lokalt och situationsanpassade alternativ 
som kan vara relevanta inom jordbearbetning och etablering: 

 Mycket grund plöjningsfri etablering (eller direktsådd) > glyfosat > 

direktsådd

 ”Rotational ploughing”: 1x plöjning inom växtföljden och mycket 

grund plöjningsfri etablering (eller direktsådd) emellan

 Växtföljd med vårspannmål. Tung bearbetning och såbäddsharvning 

på hösten > glyfosat (vår) > direktsådd

 Odling av mellangrödor inför vårspannmål. Etablering av 

mellangrödor direkt efter tröskning > glyfosat (vår) > direktsådd



Markpackning:
 Sämre konkurrenskraft mot renkavle
 outnyttjad skördepotential
 negativa effekter på miljön

Fasta körspår (CTF) kan lösa problemet!

CTF = Controlled Traffic Farming

Helst alla körningar i samma, fasta, körspår



Fasta körspår kan minimera markpackning!

Bild: Controlledtrafficfarming.com 

Spåranpassning

Bild: Bulletin 4607, „Tramline Farming Systems“



Bild: Controlledtrafficfarming.com 

Modulsystem = koordination av olika maskiner

t.ex. såmaskin 8 m och spruta 24 m 



”Lättare att skapa en bra såbädd”

”Snabbare uppkomst,  jämnare uppkomst”

”Enklare att bekämpa renkavle under våra förhållanden”

”Markens ökade porvolym sväljer mer nederbörd ”

”Fler daggmaskar i marken”

CTF på Lydinge gård (nordvästra Skåne):

Källa: Jan Jönsson 



Plöjning inom integrerad renkavle-bekämpning: 

Intressant att plöja 1x i växtföljden 

och 

sedan forsätter 3-5 år med direktsådd.

”rotational plowing”



Foto: Marcus Willert

Plöjning på lerjordar: Perfekt resultat krävs! Oftast finns en del av växtrester och renkavlefrö kvar.



Källa: Lemken / Agrii



Plöjning på lerjordar:

 Plöjningskvalitet? Svårt att uppnå perfekt resultat. Fullständig nerplöjning frö/plantor?

 Fröbank: Hur många renkavlefrö plöjs ner eller upp?

 Styva leror: Bryts renkavlefrö ner i djupet eller blir de konserverade? Syrebrist?

 Risk markpackning p.g.a. många körningar t.ex. flera såbädds-harvningar

 Ojämn såbädd ojämn bestånd = mindre konkurrenskraft



Plöjningsfri jordbearbetning (”mycket grund”), Direktsådd:

 Bra möjligheter för att praktisera ”falsk såbädd” strategin:

Målet är att alla nydrösade renkavlefrö ska komma upp

 ”Active control zone” nära markytan (0-5 cm) som möjliggör aktiv kontroll 

av uppkomsten (halmharv, vält, glyfosat)

 Nya frö finns i zonen, där hög uppkomst är möjligt

 Fröpredation genom intensiv biologisk aktivitet nära markytan

 …. Fasta körspår (CTF) kan ge nya möjligheter. Mindre markpackning tack vare fasta 

körspår möjliggör etableringsstrategier utan djupare bearbetning.



Direktsådd:
Modern nystart i samband med renkavleproblematiken?

Målet är att inte bearbeta marken (”no-disturbance”)

Inga renkavlefrö ska komma till markytan och gro!

Direktsådd ställer högsta krav på kunskap och fingertoppskänsla!
Foto: Weavingmachinery



Foto: Weavingmachinery 

Weaving GD: direktsådd med ”no-disturbance”



Direktsådd ställer högsta krav på 

kunskap och fingertoppskänsla!

Grundförutsättningar:

 Dränering

 Jordart, markstruktur

 Växtföljd, förfrukt, mellangrödor

 Tidsfönster och tidpunkt för bearbetning/sådd

 Hantering halm, boss, agnar

 Maskinteknik …



Foto: Cousins of Emneth

Rapsetablering med minimal bearbetning (”low disturbance”) 



Källa: tritonseeddrills

Det finns en del nya olika lösningar för minimal bearbetning (”low disturbance”).

Ett exempel: 



Foto: Marcus Willert

För jämn uppkomst av renkavlefrö

krävs perfekt halmhantering!

Dålig halmfördeling måste undvikas!



Foto: Claydon

Halmharv (”straw harrow / straw rake”)

Mycket grund bearbetning efter tröskning för att skapa en ”falsk såbädd”



Foto: Tillso

Rake & Roll

Mycket grund bearbetning efter tröskning för att skapa en ”falsk såbädd”



Foto: mzuri

Mzuri Rezult

Mycket grund bearbetning efter tröskning för att skapa en ”falsk såbädd”



Foto: Väderstad

Väderstad Crosscutter Disc

Mycket grund bearbetning efter tröskning för att skapa en ”falsk såbädd”



Foto: Sumo

Sumo Strake

Mycket grund bearbetning efter tröskning för att skapa en ”falsk såbädd”



Foto: SLU



Projekt
Mekanisk och integrerad bekämpning av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) 

Slutsatser
Kombinationer av mekaniska och kemiska bekämpningar mot renkavle och örtogräs i höstvete 
har varit gynnsamma och verkat med synergieffekt. En selektiv ogräsharvning på hösten kan 
reducera användningen av kemiska bekämpningsmedel eller förstärka effekten, vilket ger 
mindre risk för att herbicidresistens utvecklas. Det är alltså fördelaktigt att vid tjänliga 
förhållanden genomföra en selektiv ogräsharvning på hösten som kan kombineras med kemisk 
bekämpning på våren. 
Selektiva ogräsharvningar har inte ensamt varit tillräckliga, men genomförda under tjänliga 
förhållanden på hösten har förekomsten av renkavle efterföljande sommar reducerats med 30-
50% och örtogräs med 40-70%. Mekaniska skador på grödan av en selektiv ogräsharvning på 
hösten vid tjänlig väderlek och lämpliga jordförhållanden har varit övergående. En strategi där 
selektiv ogräsharvning på hösten ingår kan vara fördelaktig och den resulterar i att ogräsen blir 
mera lättbekämpade för kemisk bekämpning. I de fall där normalt två kemiska bekämpningar 
behövs för att kontrollera renkavlen kan en selektiv ogräsharvning på hösten vid tjänliga 
förhållanden ersätta en kemisk bekämpning.  Även selektiv ogräsharvning på våren kan vara 
effektiv vid tjänliga förhållanden (lättbearbetad lös jord). På kraftigt etablerad renkavle på 
jordar med hög lerhalt (styva lerjordar) har selektiv ogräsharvning på våren ofta otillräcklig 
effekt. 

Källa: SLU, Allan Andersson, David Hansson, Anders TS Nilsson, Sven-Erik Svensson, Slutrapport 2013  (SLF projekt nr V1033030)  



Projekt
Mekanisk och integrerad bekämpning av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) 

Några länkar där resultat från det här projektet 
är publicerade: 

Integrerad bekämpning, mekanisk kemisk. Seminarium SLU 2011-01-27 
http://194.47.52.113/janlars/partnerskapAlnarp/ekonf/20110203/anderssonAllan.pdf  

Integrerad bekämpning av renkavle. Artikel Växjö möte 2011. 2011-12-05 
http://194.47.52.113/janlars/partnerskapAlnarp/ekonf/20111206/6b_ALOMY.pdf  

Integrerad bekämpning av renkavle. Seminarium SLU 2013-02-05. 
http://194.47.52.113/janlars/partnerskapalnarp/ekonf/20130205/andersTSnilsson.pdf



Foto: Claydon

Vidareutvecklingen inom mekanisk ogräsbekämpningen pågår…

Claydon Terrablade



Foto: Bioaktuell.ch

Vidareutvecklingen pågår… kombination av ogräsharvar  



Bild: Jan Jönsson

Variabla utsädesmängder i fält med varierande lerhalter:



Renkavle är ljusgroende:

Mindre ljusinsläpp vid mindre radavstånd

Foto: Marcus Willert



Vilka sorter har bra konkurrensförmåga?

Foto: Marcus Willert



Kemisk bekämpning:

 Rätt preparatval för att förebygga resistens

 Renkavlebekämpning: 
En av årets viktigaste sprutningar! 
Måste utföras vid rätt tidpunkt och rätt förhållanden med rätt 
teknik

 En viktig grundbult inom strategin är användning av glyfosat t.ex. 
vid ”falska såbäddar”

 Senare sådd möjliggör höstbekämpning med jordherbicider vid 
bra markfukt



Perfekt etablering kräver en perfekt såbädd utan kokor!

Stora kokor kan falla sönder  = nyuppkomst renkavle!

Foto: Marcus Willert



Perfekt såbädd krävs för optimal verkan av jordherbicider!

Perfekt etablering kräver en perfekt såbädd utan kokor!

Stora kokor kan falla sönder  = nyuppkomst renkavle!

Vältning är en effektiv åtgärd för att undvika stora kokor!



Foto: Marcus Willert

Det ska inte finnas stora renkavleplantor kvar efter hösten!

Risk vid tidig höstvetesådd.  

Kemisk bekämpning



Foto: Marcus Willert

Följ upp bekämpningseffekten! 



Foto: Marcus Willert

Följ upp bekämpningseffekten! 



Det får inte hända! Sprutmista på vändteg!

Foto: Marcus Willert



Källa: ursula-agriculture

Renkavle - inventering med hjälp av drönare / miniflygplan: 



Källa: Richard Allison, 2015

England:

Pågående försök med mellangrödor och vårsäd

Olika blandningar (t.ex. purrhavre/vicker/alexandrinerklöver)

Sådd i slutet av augusti med låg utsädesmängd. 

Grund jordbearbetning. 

http://www.flagshiz.com/upload/Great_Britain_Flag.gif


Project Lamport: mellangrödor inför vårgrödor

Huvudsyfte: 
Utveckling av en strategi för hållbar  etablering av vårsådda grödor på 
styv jord

Källa: C. Martin 



Project Lamport: 
Odling  av olika mellangrödor inför vårgrödor

Källa: C. Martin 



Project Lamport:
Minimering av jordhantering på våren avgörande för renkavlekontroll

Källa: C. Martin 



Rekommendationer: 

 Agera strategiskt och situationsanpassat! Ta hänsyn till renkavlens biologi!

 Fälthygien: stoppa spridningen!

 Förebygg renkavlens fröproduktion!

 Optimera odlingsstrategin!
Växtföljd, falsk såbädd, etablering, såtidpunkt …

 Optimera kemisk bekämpning, förebygga resistens!

 Prognosverktyg och modeller kan vara bra hjälpmedel för att välja rätt åtgärd

Det finns goda möjligheter att lyckas med bekämpningen!

Det krävs en vilja till förändring! Agera i god tid med rätt åtgärd!



Samverkan behövs! Kommunikationsinsatser har hög värde!

 Aktörer från olika grupper (forskning, rådgivning, handel, LRF,
kemiföretag, maskinstationer, lantbrukare…) 

 Alla kan bidra med idéer och erfarenheter

 På lokal nivå kan grannar hjälpa och motivera varandra. 
Alla fält i regionen ska bli behandlade vid rätt tidpunkt och med bra effekt!

 Maskinstationerna har en viktig position i att praktisera fälthygien



Projektet ”Diskussionsforum om integrerad bekämpning av renkavle” 
har varit en plattform för gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter



… mycket viktigt att hämta kunskap från “renkavle-länder” som t.ex. England

AHDB black-grass: https://cereals.ahdb.org.uk/blackgrass

National Black Grass Centre of Excellence http://www.hlhltd.co.uk/brampton.html

Rothamsted Weed Ecology and Evolution: 
http://resources.rothamsted.ac.uk/weed-ecology-and-evolution

https://cereals.ahdb.org.uk/blackgrass
http://www.hlhltd.co.uk/brampton.html
http://resources.rothamsted.ac.uk/weed-ecology-and-evolution
http://www.flagshiz.com/upload/Great_Britain_Flag.gif


Framtidens 

odlings- och jordbearbetningssystem 

kommer att få nyckelfunktion

i kampen mot renkavle!

Viktigt är att ta hänsyn till 

biologiska processer och växtföljd!



Källa: Jordbruksverket

Tillgången på nya växtskyddsmedel är begränsad och många gamla
preparat försvinner. Kemisk bekämpning kan inte ensamt lösa alla
växtskyddsproblem. De ökande resistensproblemen, både i Sverige

och runt om i världen, visar detta tydligt. 

Med en kombination av
förebyggande och direkta åtgärder samt behovsanpassning kan vi få en
effektivare och mer miljövänlig kontroll av olika ogräs och skadegörare.



Herbicid

Fälthygien

Dränering

Odlingsåtgärder: 
(sortval, etablering…)

Markstruktur

Växtföljd

Utnyttja potentialen av 
icke-kemiska ätgärder!

Avlasta kemin!

Användning av 
herbicider 

är sista moment i 
bekämnings-strategin 



Om du har 
ytterligare frågor 
och funderingar:

Ta gärna kontakt med 

Marcus Willert, HIR Skåne

Telefon 010-476 22 92

E-post   marcus.willert@hushallningssallskapet.se


