Ekologisk växtföljd med lök, morot, färskpotatis och spannmål - inverkan på ogräs
och markkväve
David Hansson & Sven-Erik Svensson. Inst för biosystem och teknologi, SLU Alnarp

Projektets huvudinriktning var att i en femårig växtföljd utvärdera ogräsbekämpningseffekten
på nattskatta och andra ogräs i ett ekologiskt odlingssystem via miniträda (falska såbäddar) och
mellangrödor resp. insådd av bottengrödor i höstspannmål. Dessutom studerades kvävedynamiken samt populationsutvecklingen av frilevande nematoder i växtföljden översiktligt.
I fältförsöket ingick följande huvudgrödor; färskpotatis, plantlök, morot, höstråg och
rågvete (ersattes av höstkorn 2017-2018). I försöket ingick mellangrödorna oljerättika,
honungsört, vilket samodlades med persisk klöver (doftklöver) år 2017-2018, samt engelskt
rajgräs (insådd bottengröda i spannmål).
Fröbanksanalyser och ogräsräkning visar att fröogräsen påverkas beroende på vilka förfrukter, huvudgrödor och ogräsbekämpningsinsatser som ingått i försöket. Resultatet pekar på
att antalet ogräs i fröbanken påverkas mest av förfrukten och i mindre utsträckning av det
senaste odlingsårets huvudgrödor och ogräsbekämpningsinsatser.
Lök och morot, är grödor med dålig ogräskonkurrerande förmåga. En ogräskonkurrerande
förfrukts positiva effekt på ogrässituationen visas dock i lök och morot när de odlas året efter
färskpotatis i kombination med miniträda och honungsört. I dessa fall ökar inte antalet ogräs i
fröbanken, i någon större utsträckning.
Försöket visade att om det finns mycket nattskatta i odlingen så är det viktigt att de bekämpas och att man undviker att odla framför allt lök, men även morot. Vidare är det svårt att
begränsa nattskatta med råg som skördas som helsäd, följt av oljerättika. Nattskatta bekämpas
effektivt genom att odla färskpotatis, mekanisk bekämpa ogräset genom miniträda under
högsommaren och därefter samodlaodla honungsört och persisk klöver. I genomsnitt från alla
försöksår, reducerades antalet nattskatta i fröbanken 75 %, året efter färskpotatis, miniträda
med 2 falska såbäddar samt samodling av honungsört och persisk klöver.
Vårspannmål odlades under det första försöksåret och då fanns det några få plantor av
åkerven i försöket. När vårspannmål byttes ut mot höstspannmål blev åkerven det dominerande ogräset i höstspannmålen. Vid fröbanksprovtagningen hösten 2017 och 2018 fanns
det i särklass mest åkerven i försöksleden med morot och lök som odlades året efter höstkorn
med eftersådd oljerättika. I höstkornet som odlades året före lök och morot var det en kraftig
förekomst av åkerven. Antalet åkerven var betydligt lägre då samma grödor, morot och lök,
odlades efter ledet med färskpotatis, miniträda och honungsört. Generellt visar det sig att
morot, lök och färskpotatis är bra grödor att odla om man vill minska problem med åkerven.
Mängden växttillgängligt kväve, mätt som N-min, i jordprofilen 0-90 cm förändras starkt från
höst till vår beroende på vilken gröda som odlas. Lök och morot med efterföljande höstspannmål
verkar förlora växttillgängligt N-min i jordprofilen från höst till vår. När de andra huvudgrödorna
kombineras med mellangrödorna honungsört, oljerättika eller rajgräs, så fanns det förhållandevis
mer växttillgängligt kväve (N-min) kvar i det översta jordskiktet, 0-30 cm på våren.
I försöket uppnådde vi en hög produktion av plantlök, morot och färskpotatis. Morot och
färskpotatis, i kombination md mellangrödorna honungsört och persisk klöver, var bäst på att
utnyttja kvävet från tillförd gödsel. Kväveeffektiviteten för morot och färskpotatis i
kombination med de samodlade mellangrödorna honungsört och persisk klöver var ca 125 %
(medeltal av 2017 och 2018). Det innebär att det fanns 25 % mer kväve i de skördade
grödorna (inkl. blast) jämfört med det tillförda kvävet i form av gödsel. Lök var sämst på att
utnyttja tillfört kväve. Den hade en kväveeffektivitet på ca 40 %.
Sammanfattningsvis visar resultatet från växtföljdsförsöket att problemogräset nattskatta
går att kontrollera med hjälp av den valda strategin. Lök och morot som normalt har dåliga
ogräskonkurrerande egenskaper, kan odlas utan att uppföröka ogräs i någon större
utsträckning, när de odlas efter ”förfrukter” med goda ogräskonkurrerande egenskaper som
färskpotatis i kombination med miniträda och därefter sådd av honungsört på eftersommaren.

