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Radsprutning för minskad miljöbelastning och exponering av 
bekämpningsmedel i höstraps 
Per Ståhl och Sven-Åke Rydell, Hushållningssällskapet Östergötland 

Bakgrund och mål 
Tillgången på alternativ för kemisk ogräsbekämpning krymper snabbt i oljeväxtodlingen. 
Butisan Top och Nimbus cs som har varit de viktigaste herbiciderna är inte längre godkända i 
Sverige, dispens gavs för sista gången hösten 2016. Vi behöver snabbt testa fram den 
lämpligaste kombinationen av tillgänglig herbicid och mekanisk ogräsbekämpning. Centium 
36 CS är det preparat som kan användas vid sådd nu men har ganska många luckor i vilka 
ogräs som det tar. Preparatet är mycket flyktigt vilket gör det känsligt för vindavdrift. Andra 
alternativ är Kerb som är väldigt smalt i vilka ogräs det tar och ska sprutas väldigt sent när det 
är låga jordtemperaturer. Vårbehandling är möjligt med Matrigon eller Gallera som också har 
smala ogrässpektrum och fönster när de kan användas. Genom att använda radsprutning av 
herbicid vid sådd och radhackning kan vi minska mängden bekämpningsmedel och genom att 
spruta under vindskyddade huvar minska både exponeringen för föraren och den omgivande 
miljön. Genom att minska den använda mängden bekämpningsmedel bör användningen bli 
mer acceptabel ur miljösynpunkt (tabell 1). Det ger även positiva effekter på resistensrisken 
då inte hela ytan behandlas kemiskt. Efter att vi startade försöket har det kommet några nya 
preparat på marknaden. Belkar som kan behandlas från dc 13-16 skulle kunna vara ett 
alternativ att radspruta men då vid första hackningen på hösten. Det gavs också dispens för 
Salsa som också skulle fungera att radspruta vid dc 13-14.  
 
Tabell 1: Behandlad yta och utspridd mängd bekämpningsmedel vid radsprutning beroende på 
radavstånd. 
Radavstånd cm Bredd på bandet 

som radsprutas 
Behandlad andel 

av ytan 
Dos bekämpnings-

medel l/ha 
Radhackad yta 

25 - 100 % 0,25 0 
25 10 cm 40 % 0,10 72 % 
37,5 10 cm 27 % 0,07 81 % 
50 10 cm 20 % 0,05 86 % 
 
I tidigare försök är 25 och 50 cm radavstånd testade. I detta projekt utvärderar vi även 37,5 
cm radavstånd. De mest använda radavstånden 25 respektive 50 cm bygger på tradition och 
det är inte utvärderat om ett radavstånd på 37,5 cm kan ge en stor hackad yta utan att tappa 
skörd, vilket vi gör på 50 cm radavstånd. Vid hackning på 25 cm radavstånd är tidsfönstret för 
hackning kort eftersom rapsen snabbt täcker mellan raderna och då omöjliggör radföljningen. 
Ett bredare radavstånd ökar detta tidsfönster. Eventuellt kan vi få andra kemiska substanser 
godkända i framtiden med denna metod då hektar dosen blir väsentligt lägre med 
radsprutning. 
  



 

Mål med projektet 
• Vi vill jämföra kombinationer av radhackning och kemisk ogräsbekämpning i höstraps 

med den idag aktuella herbiciden, sprutad över hela ytan och i raden.  
• Vi vill utvärdera optimalt radavstånd vid kombinationen radsprutning och 

radhackning.  
• Vi vill minska exponeringen av bekämpningsmedel på föraren och omgivande miljö 

genom att minska dosen och ha ett mycket bra vindskydd. 

Material och metoder 
I försöket testas både effekten av olika radavstånd och radhackning/radsprutning. Den 
herbicid som användes var Centium 36 CS (med verksam substans Klomazon). Normal dos 
0,25 l/ha används i led B bredsprutat över hela ytan. I led C-E används samma dos per ytenhet 
men dosen per hektar reduceras enligt tabell 1. Den kemiska ogräsbekämpningen 
genomfördes i samband med sådden.  
Fältförsöken placerades i Östergötland med två olika förfrukter och något olika 
jordförutsättningar, se tabell 2. Övriga genomförda åtgärder finns i tabell 3 och 4. Försöken 
behandlades som fälten i övrigt vad gäller gödsling och insektsbekämpning. 
 
Tabell 2: Försöksplatsernas förfrukt och jordanalys 
Plats Förfrukt Jordart pH P-Al K-Al 
Årestad Lusernvall nmh ML 6,3 9,5 32,4 
Gottlösa Höstkorn mmh ML 6,7 3,9 27,9 
 
Försöksplan:  

A. Radsådd 25 cm obehandlat 
B. Radsådd 25 cm, radhackning höst och vår 
C. Radsådd 37,5 cm radhackning höst och vår 
D. Radsådd 50 cm radhackning höst och vår 
E. Radsådd 25 cm, bredsprutning vid sådd  
F. Radsådd 25 cm, radsprutning vid sådd, radhackning höst och vår 
G. Radsådd 37,5 cm, radsprutning vid sådd, radhackning höst och vår 
H. Radsådd 50 cm, radsprutning vid sådd, radhackning höst och vår 

Genomförda åtgärder i försöken 
Tabell 3: Åtgärder i Årestadförsöket 
Datum Åtgärd Sort/prep. Giva 
2016-08-02 Gödsling NPK 22-6-6,  265 kg/ha 
2016-08-12 Sådd Exstorm 50 grobara frö/m2 
 Ogräsbekämpning Centium  0,25 l/ha 
2016-08-17 Snigelbekämpning Sluxx 7 kg/ha 
2016-09-19 Radhackning   
2016-10-27 Planträkning   
2017-03-24 Gödsling NPK 22-6-6,  265 kg/ha 
2016-04-07 Planträkning, 

ogräsgradering 
  

2017-04-08 Gödsling NPK 22-6-6,  265 kg/ha 
2017-04-11 Radhackning   
2017-08-09 Skörd   



 

 
Tabell 4: Åtgärder i Gottlösaförsöket 
Datum Åtgärd Sort/prep. Giva/kommentar 
2016-08-15 Gödsling Axan N 27  220 kg/ha 
2016-08-15 Sådd Exstorm 50 grobara frö/m2 
 Ogräsbekämpning Centium  0,25 l/ha 
2016-08-17 Snigelbekämpning Sluxx 7 kg/ha 
2016-08-20 Ogräsbekämpning Select Spillsäd 
2016-09-08  Focus Ultra Spillsäd 
2016-10-11 Radhackning   
2016-10-27 Planträkning   
2017-03-25 Gödsling NPK 27-3-5 250 kg/ha 
2016-04-07 Planträkning, 

ogräsgradering 
  

2017-04-11 Radhackning   
2017-04-18 Gödsling NPK 27-3-5  250 kg/ha 
2017-08-08 Skörd   

Resultat 
Skörderesultaten för respektive plats redovisas i tabell 4 och 5. 
 
Tabell 4: Skörderesultat, ogräsgradering och planträkning höst och vår för Gottlösaförsöket. 

 
 
Skördenivåerna är bra och det finns signifikanta skillnader mellan leden i båda försöken. Slås 
försöken ihop finns inga signifikanta skördeskillnader. Vi redovisar försöken endast var för 
sig eftersom relationen mellan leden är olika i de två försöken. Det är stor skillnad i 
ogräsförekomst mellan försöksplatserna och förmodligen har det haft betydelse för 
skördeeffekten av radhackning och kemisk ogräsbekämpning.   

Skörd, 
kg/ha frö

Rel Olja 
kg/ha

Rel Ogräs
% täckning

Plantor 
höst

Plantor 
vår

25 cm obehandlat 5096 100 ab 2377 100 a 2,25 a 35 a 54 a
25 cm, radhackning höst och vår 5170 101 ab 2429 102 a 0,25 b 26,75 b 46 ab
37,5 cm radhackning höst och vår 5239 103 a 2473 104 a 0,25 b 27 b 47 ab
50 cm radhackning höst och vår 4730 93 cd 2177 92 b 0,5 b 17,5 c 36,5 c
25 cm, bredsprutning vid sådd 5069 99 ab 2365 99 a 0,5 b 37,25 a 52,5 a
25 cm, radsprutning vid sådd, radhackning höst och vår 5038 99 ab 2370 100 a 0,25 b 22,5 bc 40,5 bc
37,5 cm, radsprutning vid sådd, radhackning höst och vår 4948 97 bc 2310 97 ab 0,25 b 20,75 bc 36,5 c
50 cm, radsprutning vid sådd, radhackning höst och vår 4647 91 d 2170 91 b 0,25 b 18,5 c 33 c

CV 3,96 4,91 155 21 13,88

P 0,0038 0,01 0,0499 0,0002 0,0003



 

Tabell 5: Skörderesultat, ogräsgradering och planträkning höst och vår för Årestadförsöket. 

 
 
I Gottlösa var det ett mycket lågt ogrästryck med ca 2 % graderad ogrästäckning och i 
Årestadförsöket var ogrästäckningen 72 %, i obehandlat med 25 cm radavstånd den 7 april 
före radhackningen på våren. I Gottlösaförsöket var skörden lägre för 50 cm radavstånd 
jämfört med övriga radavstånd. I Årestadförsöket var det ingen skillnad i skörd mellan de 
olika radavstånden. 
I planträkningen på hösten ser man att ca 50 % av de sådda grobara fröna har grott. Antalet 
ökar till vårgraderingen. I försöket med mycket ogräs, på Årestad, hade bredsprutning fler 
plantor/m2 på våren än övriga led, förutom radsprutning på 25 cm radavstånd som inte var 
signifikant skiljt från bredsprutning. 

Diskussion 
Skördeeffekten av olika radavstånd skiljer sig åt mellan försöken och beror troligen på 
skillnader i ogrästryck mellan platserna. I Gottlösaförsöket med lågt ogrästryck gav inte 
kemisk, mekanisk eller kombinationen av kemisk och mekanisk ogräsbekämpning någon 
skördehöjande effekt. I jämförelsen mellan radavstånd gav 50 cm radavstånd lägre skörd än 
25 och 37,5 cm radavstånd.  
 
På Årestad, med ett högre ogrästryck, var skördeeffekten av ogräsbekämpning signifikant. 
Bredsprutning av Centium vid sådd på 25 cm radavstånd gav högst skörd men den var inte 
signifikant skild från radhackning och radsprutning med Centium på 25 respektive 37,5 cm 
radavstånd. Radhackning har gett en skördeökning på 13-17 % oberoende av radavstånd. 
Radsprutning och radhackning gav inte någon signifikant högre skörd jämfört med enbart 
radhackning.  
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan radavstånden på Årestad där ogrästrycket var 
högt. 
Ogräseffekterna är signifikanta i Årestadförsöket. Alla led är med 75-85 % effekt signifikant 
skilda från obehandlat led på 25 cm radavstånd. Bäst effekt hade 25 och 37,5 cm radavstånd 
och radsprutning. 
 
Hösten 2016 var mycket torr och etableringen var ett problem framförallt på styva jordar som 
plöjdes där bruket blev grovt och uttorkat. I Årestadförsöket var det delvis sådana problem. 
Höstraps såddes efter en lusernvall som hade dragit ur all fukt ur jorden. Det fanns en 
jordartsgradient i försöket där det 4:e blocket hade styvare jord vilket gav klart sämre 
uppkomst och det förde också med sig större problem med rapsjordloppor under uppkomst 

Skörd, 
kg/ha frö Rel

Olja 
kg/ha Rel Ogräs

% täckning
Plantor 

höst
Plantor 

vår
25 cm obehandlat 4124 100 c 1886 100 c 72,5 a 22,25 41,5 b
25 cm, radhackning höst och vår 4680 113 b 2100 111 b 20 bc 21 44,5 b
37,5 cm radhackning höst och vår 4834 117 b 2144 114 b 35 b 20,5 38,5 b
50 cm radhackning höst och vår 4806 117 b 2112 112 b 22,5 bc 26,5 38,5 b
25 cm, bredsprutning vid sådd 5253 127 a 2356 125 a 18,75 bc 27,75 60,5 a
25 cm, radsprutning vid sådd, radhackning höst och vår 4913 119 ab 2187 116 ab 10 c 22,75 47 ab
37,5 cm, radsprutning vid sådd, radhackning höst och vår 4902 119 ab 2167 115 b 12,5 c 25,5 34,5 b
50 cm, radsprutning vid sådd, radhackning höst och vår 4844 117 b 2130 113 b 20 bc 19,5 36,5 b

CV 5,04 5,58 30,27 ns 22

p 0,0003 0,003 <0,0001 0,02



 

och när plantorna var små. I försöket i Gottlösa såddes rapsen efter höstkorn, plöjningsfritt 
vilket gav mer fukt kvar i såbädden och ett finare såbruk. Vid planträkningen på hösten var 
plantantalet något lägre i Årestad jämfört med Gottlösa. Det högre plantantalet i ledet med 
bredsprutning på 25 cm radavstånd jämfört med radhackade och radsprutade led kan tyda på 
att radhackningen har påverkat plantantalet negativt.  

Slutsatser 
• Skördeeffekten av ogräsbekämpning berodde på ogrästrycket.  
• Vid lågt ogrästryck gav 50 cm radavstånd 7-10 % lägre skörd än övriga radavstånd 

och vid högt ogrästryck var skörden densamma vid alla radavstånd. 
• 37,5 cm radavstånd gav samma skörd som 25 cm radavstånd oberoende av ogrästryck. 
• Radsprutning och radhackning vid 25 och 37,5 cm radavstånd gav samma skörd som 

bredsprutning på 25 cm radavstånd 
• 37,5 cm radavstånd bör vara ett bra val av radavstånd då det inte ger lägre skörd vid 

låga ogräsmängder och ger en bättre möjlighet för radhackning jämfört med 25 cm 
• Radsprutning och radhackning vid 37,5 cm radavstånd är ett bra IPM-val då det ger 73 

% lägre bekämpningsmedelsdos, bra ogräseffekt och säker skörd. 
• 50 cm radavstånd är ett bra val vid höga ogrästryck i ekologisk odling då det ger störst 

möjlighet till radhackning. 
• Sådd på breda radavstånd kräver bra etablering och precision vid radhackningen. 

 
  



 

Bilaga 1 
 
Nedan visas några bilder på de olika radavstånden i försöken. Bilder finns från alla rutor. 
Bilderna kommer från Årestadförsöket tagna vid radhackningen 11 april. 
 

  
Bild 1, 2: Till vänster 25 cm obehandlat, till höger 25 cm bredsprutat 
 

 
Bild 3, 4: Till vänster 25 cm radhackat, till höger 37,5 cm radhackat  
 

 
Bild 3, 4: 50 cm radhackat  
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