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Inledning  
En av de största skördebegränsande faktorerna i radsådda och planterade grödor är förekomst 
av ogräs. Under en lång period har herbicider använts intensivt i dessa grödor, antingen som  
ensam ogräsbekämpningsmetod eller i kombination med mekanisk ogräsbekämpning. 

EU-direktivet om hållbar användning av kemiska bekämpningsmedel och integrerat växtskydd 
(IPM) kommer att medföra ett krav på att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel 
(aktiv substans). I odling av framförallt grönsaker såsom lök och kål men även vissa lantbruks- 
grödor som t.ex. sockerbetor, åkerbönor och eventuellt oljeväxter har eller kommer inom en  
snar framtid ett antal befintliga herbicider att förbjudas för användning i Sverige. På grund  
av dessa tre orsaker; krav på integrerat växtskydd, herbicider som kommer att försvinna från  
marknaden och totalanvändningen av vissa nyckelherbicider som starkt begränsas jämfört med 
dagens doser så talar mycket för att det kommer krävas en ökad användning av mekanisk  
ogräsbekämpning av odlarna.
 
Tekniken har de senaste åren gått snabbt framåt inom området och det kommer hela tiden mycket 
nyheter varför det är roligt och intressant att fördjupa sig inom ämnet. Syftet med detta häfte är 
att bidra till en ökad kunskap om den i Europa tillgängliga teknik som finns inom radrensning och 
bandsprutning. Andra tekniker för mekanisk ogräsbekämpning som till exempel ogräsharvning och 
flamning ingår inte i sammanställningen. 
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Vilka radavstånd är aktuella för olika grödor
För radrensning så går gränsen i radavstånd vid 25 cm för de tekniker som i dagsläget är aktuella och som 
finns på marknaden i Sverige. Ett radavstånd som är mindre än 25 cm är svårt att radhacka utan att riskera 
skador på grödan. Om det ska ogräsbekämpas mekaniskt i en gröda sådd med ett radavstånd mindre än  
25 cm så är det ogräsharvning som för närvarande är den bästa lösningen. Rent biologiskt sett är där inga 
större problem att odla grödor som spannmål, raps, ärter och åkerbönor på 25 centimeters radavstånd. 
Dock sker ett visst skördetapp pga. att samma mängd plantor ska trängas ihop på mindre yta och därmed inte 
kan utvecklas optimalt. 10 % skördeminskning på 25 cm radavstånd jämfört med 12,5 cm är ett riktmärke. 

Radrensningsdjupet påverkar
Tyska försök i majs har visat att det går att radrensa med 5 centimeters avstånd till majsraden förutsatt  
att radrensningen utförs till max 5 cm djup. Radrensning till 10-15 cm djup skadade majsens rötter även  
om det var 10 cm avstånd till majsraden. Skadan ökade ju större majsen blev. Det tyska försöket utfördes  
i majsens 6-8 bladsstadie. Hur nära raden det går att rensa är olika från gröda till gröda. Det här är ett  
område där mer data skulle behöva fås fram.

Sammanfattningsvis så kan i princip alla grödor som odlas eller som kan odlas utan krav på 
mindre än 25 cm radavstånd radhackas.

Bildkälla: Lars Askling Gothia Redskap
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Tekniker för radrensning mellan raderna
Radrensning
Mellan raderna används traditionellt radrensare där ogräsen skärs av med hjälp avhackskär. Radrensare 
av äldre variant är stela och då blir följsamheten inte lika bra i kuperad terräng. Moderna hackor är upphängda 
i ett parallellogram vilket gör att de följer marken på ett bättre sätt och därmed behåller det förinställda hack-
djupet  Olika skärbredder och skärantal används beroende på bredden som ska rensas och vilket resultat som 
ska uppnås. 

Radrensarna kan utrustas med olika skär såsom gåsfot, L-skär m.fl. Ju större vinkel skäret har desto mer 
vibrerande gång kommer skäret att få i jorden. Det är också viktigt att se till att där blir ett tillräckligt stort 
överlapp. Är överlappet inte tillräckligt stort kommer svårbekämpade rotogräs att glida vid sidan av skären 
och därmed inte bekämpas.

Vid radrensning krävs en jämn och lucker jord för att det ska bli ett bra resultat. Vid våta  
förhållanden kan det uppstå problem, dels i själva hackningsmomentet och dels genom att 
ogräs lätt återväxer och inte torkar ut. Är jorden hård eller igenslammad kan det vara svårt  
att få radrensaren att gå i jorden.

Roterande radhackor

En variant av radrensare är de som roterar med hjälp av kraftuttaget eller traktorns hydraulik. Det finns de 
som arbetar mellan raderna men även i raden. Med sidoplåtar monterade så skyddar man raden, plockas 
de bort så fås en effekt även i raden då jord kastas in och täcker uppkomna ogräs. Detta kan dock uppnås 
först när grödan är tillräckligt stor. Själva hackningen utförs av roterande aggregat. 

 
Roterande radhackor fungerar bara i grödor sådda med 50 cm radavstånd och uppåt.  
Systemet har begränsningar vid våta, fuktiga förhållanden.

Bildkälla: Dataväxt och HIR Malmöhus

Bildkälla: Rj Maskiner
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Radfräsar

Radfräsar är ännu så länge inte vanligt i Sverige. Kräver stor effekt och kan skada grödans rötter  
om man kör för nära raden och djupare än 4 cm. Fungerar från dess att ogräsen är små tills att  
de är upp till 15 cm höga. Fungerar i alla radsådda kulturer men det fås ingen bearbetning i raden.  
Steniga marker kan ställa till med problem och alltför fuktig jord kan också bli ett bekymmer. 

Radfräsar kräver alltså en jämn och bearbetningsbar jord för att skapa ett bra resultat.

 

Borstar

De här maskinerna består av kraftiga borstar som drivs med hjälp av kraftuttaget. Klarar ogräs från hjärt-
bladsstadiet och upp till fyra örtblads storlek. Bearbetar inte på djupet utan tanken med lösningen är att 
ogräsen ska ryckas upp. Vid borstning på torr jord så skapas mycket damm vilket kan vara ett problem i 
bladgrönsaker. Om jorden är kompakt efter regn eller bevattning så orkar borsten inte rycka upp ogräsen 
utan den sliter endast av dem. Det gör att ogräs lätt återväxer. Vid fuktiga förhållanden så kan problem  
uppstå med att borsten vill sättas igen av jord.  

Borstar kräver därför en jämn och lucker jord för att göra ett bra arbete.

Bildkälla: Jordbruksverket och RJ Maskiner 

Bildkälla: Jordbruksverket
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Tekniker för radrensning i raden
Skrappinnar

Skrappinnar är den enklaste metoden för ogräsbekämpning i själva raden. Det är två fjädrande och vinklade 
pinnar som arbetar precis under markytan. Pinnarna kan ställas in med olika avstånd från raden, beroende 
på hur hårt ogräsen behöver angripas. Pinnarna är utformade så att de ska vika undan för kulturgrödan 
när den träffas så att denna inte tar skada. För hårt ställda pinnar i förhållande till grödans storlek kan dock 
skada grödan. Skrappinnarna fungerar bäst vid lucker jord.

Fingerhjul

Maskinen består av ett hjul med fingrar på som går in och rensar i raden. Fingerhjulen jobbar precis som 
skrappinnarna i par, ett på var sida om raden. Styvheten på fingrarna och storleken på själva fingerhjulet 
skiljer sig åt beroende på användningsområde och gröda. Fingerhjulen är lättare att ställa in jämfört med 
skrappinnarna som kräver mer noggrannhet. Dessutom kräver de inte den noggrannheten i styrningen som 
skrappinnar gör. 

Tekniken kan påverkas negativt av sten. Dock har fingerhjulen en tendens att plocka bort stenarna från raden 
istället för att putta in dem i raden. Detta beror på att hjulen arbetar med en hastighet som är snabbare än 
framföringshastigheten av ekipaget. 

Fingerhjulen är förhållandevis skonsamma mot grödan även om tekniken hanteras felaktigt på 
grund av ovan förare eller annan omständighet som gör att inställningen inte är korrekt.

 

Bildkälla: Jordbruksverket

Bildkälla: HIR Malmöhus och Jordbruksverket

6

Bildkälla: Jordbruksverket

Bildkälla: HIR Malmöhus och Jordbruksverket
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Bildkälla: Jordbruksverket

Bildkälla: HIR Malmöhus och Jordbruksverket

Roterande borstar

Roterande borstar kan användas intill raden och i raden.  Borstarna drivs av hydraulik och kan därmed ändra  
rotationsriktning.  Principen är den samma som för borstar som används mellan raderna i det att ogräsen  
slits upp och att där skapas en jordtäckning i raden.  
Borstarna ställs in så att de kan kasta in jord i raden och därmed dölja mindre ogräs som står 
inne i raden och inte kan borstas bort.

Rullharv

En rullharv kan dels fungera som en ogräsharv men går även att använda som ett efterredskap på en rad- 
rensare utrustad med ex skrappinnar eller fingerhjul. Vinkeln på hjulen går att ställa så att arbetsbredden  
samt intensiteten i hackningen regleras. Det finns dels en variant där harvpinnar sitter på ett fjäderupphängt  
hjul som roterar när det kommer i kontakt med marken. Likt en borste river hjulen upp ogräsen. Det finns  
även hjul som ser ut mer som en stjärna och där det sitter två hjul i följd. Dessa rullar med i traktorns  
körriktning och kan inte ställas. Maskiner med mer massiva hjul är hårdare mot grödan och passar därför inte  
i alla radodlade kulturer, men skulle t.ex. kunna fungera i majs. Dessa hjul är så pass aggressiva att de även 
fungerar som en grundbearbetning i stubb för att etablera en fånggröda eller att för att få ogräs att gro. 

Beroende på maskin så kräver oftast rullharven en jämn, bearbetningsbar och lucker jord för  
att göra ett bra jobb. Fuktiga förhållanden ställer till problem oberoende av vilken variant på  
maskin som väljs. 

 

Bildkälla: Jordbruksverket

Bildkälla: HIR Malmöhus och Bröderna Fricke
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Bildkälla: Jordbruksverket

Bildkälla: HIR Malmöhus och Jordbruksverket
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Hydrauldrivna radrensare

Exempel på radrensare är Garfords Robocrop och Robovator. Tekniken bygger oftast på kamerastyrning  
som finns beskrivet längre bak i detta häfte. Roterande aggregat eller pinnar snurrar runt eller skjuter  
in mellan plantorna och rensar i raden. Dessa radrensare kan dessutom utrustas för rensning mellan 
raderna i form av hackskär. 

Hydrauldrivna radrensare kan ha svårt att hinna med och komma runt plantan om plantorna 
står i raden med relativt kort avstånd, såsom i exempelvis sockerbetor. I grödor där man har 
ett längre plantavstånd, ex sallad, så får maskinen längre tid på sig att rotera runt plantan  
och på så vis minskas risken för plantpåverkan. 

Utvecklingen inom detta området går dock snabbt framåt och med snabbare datorer samt bättre kamera-
tekniker så kommer även grödor med kortare plantavstånd att kunna köras med denna teknik utan risk  
för plantbortfall.

Automatiska styrsystem för radrensning
Det finns i princip två typer av styrsystem idag som kommer att finnas med även i framtiden. Det är  
kamerastyrning och styrning via GPS. Tack vare dessa teknikers intåg så har radhackningstekniken tagit  
ett mycket stor steg framåt. Det blir snabbare och effektivare då det går att köra både fortare och med  
en mycket större precision går att komma närmare raden jämfört med manuellt styrda system. 

Varför investera i GPS- eller kamerateknik?

Förr monterades många radrensare på redskapsbärare vilket ger bra sikt över redskapet. Trenden går dock 
mot större och bredare radrensare vilket gör dem tyngre. Därmed krävs det också kraftigare hydraulik för 
att hantera maskinen så moderna redskap hängs istället lättast i trepunktslyften eller bogseras efter traktorn. 
Därmed ges inte längre samma uppsikt över redskapet och behovet av behjälplig teknik har vuxit fram.

Hastigheten spelar stor roll för effekten av radrensningen. En högre hastighet ger oftast ett bättre resultat. 
Likaså spelar det stor roll hur nära grödan radrensningen utförs. En kamera sparar föraren genom att denna 
då kan koncentrera sig på att hålla traktorn i rätt spår och låta redskapet styra sig själv efter raden.  
Kombineras detta dessutom med GPS-utrustning så kan en radrensning sättas in tidigare om även sådden  
har skett efter GPS. Om det är möjligt får då GPS-en styra helt eller så får föraren koncentrera sig på att 
styra redskapet. Styr GPS-en både traktor och redskap så blir föraren mer utav en övervakare. Tekniken gör 
föraren effektivare, genom att trötthet undviks och längre pass kan köras utan att farten behöver minskas  
när det blir mörkt. En större areal på samma maskin kan hinnas med. 

Bildkälla: Jordbruksverket och Visionweeding
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Det skapar även fördelar i högre grödor som majs. Majs kan vaja när det blåser vilket gör att kameran  
kan ha problem att läsa raden.  
En kombination av GPS och kamera gör systemet mer säkert och mindre väderkänsligt.

Tekniken gör också att radrensarna blir större. 9-meters maskiner har tidigare varit det största men nu 
börjar även 12-meters maskiner komma in på marknaden. Det kommer även maskiner där hackaggregaten 
lyfts automatiskt när det förekommer kilar på skiftet. I dessa fall är GPS-tekniken en mycket stor hjälpreda.

GPS

GPS-systemet är ett ”blint” system, dvs. det jobbar efter den linje som finns i GPS-modulen. I samband 
med sådden så läggs en linje som sparas i GPS-modulen och som sedan går att leta upp när det är tid för 
radrensning. Grödan behöver därmed inte ha kommit upp, ha uppnått en viss storlek eller ha en speciell 
färg för att GPS-en ska fungera. Tekniken fungerar perfekt så länge som grödan växer efter den linje som 
lades i samband med sådd. Problem kan uppstå om GPS-mottagaren inte får kontakt med tillräckligt många 
sateliter. Det får till följd att såmaskinen flyttar sig i sidled i förhållande till den linje som först är lagd. Då 
kommer GPS-en att styra efter linjen oavsett var grödan växer. Det är därför en nackdel för GPS-system att 
det inte kan urskilja de variationer som finns i verkligheten, systemet är ”blint”.

Ska det radrensas effektivt med hjälp av GPS  
så krävs det att traktor och redskap följer i linje 
efter varandra. Det behövs således ett system  
där positionen bestäms både för traktor samt  
redskap. Trimble har ett sådant system i form  
av deras True Tracker. Systemet innebär att en 
GPS-mottagare styr traktorn och att en annan 
GPS-mottagare styr redskapet. För att det ska 
fungera krävs att det finns någon form av styrning 
på redskapet. En kolv, vanligtvis monterat på red-
skapets bärarm kan flytta redskapet i sidled. Eller 
så sätts ett parallellogram mellan traktorn och  
redskapet som gör att redskapet kan skjutas i  
sidled. På bogserade redskap, exempelvis en  
potatissättare så utnyttjas hjulen på sättaren 
som riktar in sättaren efter linjen.

Bildkälla: Dataväxt
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Kamera 

Det finns några olika system på marknaden men det de har gemensamt är att grödan behöver vara  
synlig för att kameran ska kunna urskilja stödpunkter. Problem uppstår om grödan inte är uppe, är  
för liten, har fel färg, inte går att urskilja på grund av högt ogrästryck eller annan vegetation, skuggning  
av traktorn etc. Kan inte kameran urskilja grödan blir resultatet otillfredsställande. Fördelen med kamera- 
systemet är att när det fungerar så arbetar det efter hur verkligheten ser ut. Dvs. systemet följer  
raden i den avsedda grödan. Den behöver inte jobba efter en fast linje som GPS-systemet kräver.  
Ett kamerabaserat system har dessutom fördelen att det även kan radrensa i raden då det ”tar hänsyn”  
till grödan. 

Kameran möjliggör även tekniken med radrensare som rensar i raden med roterande organ. Detta gör att  
mer yta blir rensad och ogräseffekten blir större med ett kamerasystem. Det hade inte varit möjligt i ett 
GPS-baserat system då det fokuserar på en uppmätt linje och inte på hur raden sträcker sig i verkligheten. 
Beroende på tillverkare och programvara så läser kameran antingen rader eller plantor.

Bildkälla: Dataväxt
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Bandsprutning 
Många tillverkare erbjuder bandsprutningsutrustning som tillbehör till radrensare. Viktigt att tänka på  
är då att damm som uppstår vid rensningen lätt landar på bladen vilket kan försämra herbicidverkan på  
ogräset. Bra radrensarväder med blåst och torrt väder är inte bra sprutväder. När bekämpning utförs under 
torra förhållanden ses ofta att effekten på ogräsen är sämre närmast hjulen på sprutan eller traktorn där 
damm har virvlat upp.

Ett alternativ som några tillverkare har att erbjuda är bekämpning mellan raderna med glyfosat. Istället  
för hackorgan på ramen så sätts huvar som har till uppgift att skydda grödan från bekämpningsmedel.  
I huvarna sitter munstycken som bekämpar mellan raderna. Maskinen styrs av en kamera som känner  
av var raden är och styr efter denna. Alternativt så styr maskinen efter GPS. Dessa maskiner kan även  
kombineras med munstycken för radsprutning, där traditionella herbicider kan användas. 

I England provades i ett projekt att radspruta i samband med ogräshackning i spannmål. Spannmålen var  
sådd med 25 centimeters radavstånd med en konventionell såmaskin. Målet att reducera mängden bekämp-
ningsmedel nåddes. Problemet fanns i munstyckena då där användes vanliga spaltmunstycken. För att komma 
ner i vattenmängd fick de strypas. Deras konklusion för att lösa problem var att istället prova med hydrauliska 
spridare med lufttillsats. Finessen är att flödet från spridaren regleras med vätsketrycket och med hjälp av 
tryckluft så går det att reglera droppstorleken. Detta ger möjlighet att variera vätskemängden men behålla 
duschkvaliteten eller variera duschkvaliteten och hålla vätskemängden oförändrad. Eftersom öppningen är 
relativt stor så skulle ev. stopp i munstyckena förmodligen inte bli något större problem med denna teknik.

Bandsprutning upplevs av många som tidskrävande och med tveksamt resultat. Men om rad- 
rensning sker under fuktigare förhållanden i grödor som exempelvis höstraps på hösten så är 
förmodligen problematiken med damm mindre. Och då kan också bra effekter uppnås med en 
kombinerad radrensning och sprutning.

Bildkälla: Agrimatiq
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