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Test av tistlarnas skräck
Djup plöjning är en bra metod mot
åkertisteln vid spannmålsproduktion, men
det är kostsamt och och energikrävande.
Försök under 2014 med ogrässkäraren
CombCut visar att denna kan vara ett
alternativ för att ha kontroll på tisteln i
ekologisk spannmålsproduktion.
Silja Valand og Svein Ivar Ånestad |
Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
Åkertistel är ofta ett problematiskt ogräs
vid ekologisk spannmålsproduktion. CombCut
från svenska Just Common Sense är ett
specialredskap riktat mot detta problemet.
Konceptet består av en traktorburen knivbalk
med påmonterade knivar skarpa som rakblad.
Knivarna är fasta, och «kammar» åkern.
Tanken är att tjockt och stråstyvt ogräs som
tistel och balderbrå skärs av, medans de
tunnare och mindre styva spannmålsplantorna böjer sig undan/mellan knivarna.
Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har
under 2014 gjort ett utvärderingsförsök med
ogrässkäraren CombCut, där målet har varit
att utreda huruvida den kan vara aktuell
för ekologisk spannmålsproduktion.
Tester i havre
Forsöket anlades i en ekologisk åker med
Odal havre i Vestfold. Det var mullrik lättlera
på stället och goda växtförhållanden.
Området är låglänt och trots att det var torka
på Østlandet under säsongen 2014, var det
förhållandevis god vattentillgång på fältet.
Åkern såddes i mitten av maj. I försöksfältet
var det delvis väldigt mycket tistel vid
behandlingen. Ogrässkäraren

kördes den 26 juni. Havren var full gång
med stråskjutningsfasen och ca 40 cm
hög. Detta var lite i senaste laget. Idealiskt
sett bör maskinen användas något tidigare
för att undvika skador på havreplantorna.
Före körning gjordes en visuell registrering
av tistelmängden, i form av täckning i
procent.
Något ojämnt underlag
Inställning av ogrässkäraren gjordes med
hjälp av en representant från producenten
i Sverige. Vi valde att köra med redskapet
hängande i lyftarmarna på traktorn, så att
höjden justerades genom

Tabell 1. Resultat och registreringar från försöket visar att behandlingen hade god effekt.
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lägesregleringen. Alternativt kunde
den körts med hjulen i marken, men detta
var mindre aktuellt på grund av de ojämna
höjderna på åkern i försöksfältet. Det var
relativt problemfritt att köra med
maskinen. Där det var lite ojämnt underlag
gick emellertid maskinen stundvis något
lågt, och säden blev då skuren i topparna.
Det problemet hade varit mindre vid
körning vid en lite tidigare tidpunkt.
Återigen ser vi betydelsen av en jämn
såbädd i ekologisklantbruk.
Tisteln i olik tillväxt
Åkertistelns naturliga tillväxt gör
att utvecklingen inom beståndet varierar
stort. Vid första mätpunkten var
tisteln mellan 10 och 65 cm hög, där
ca 50 procent av skotten varierade mellan
40 och 65 cm. De resterande 50 procenten
av skotten var lägre än havren. Av
annat ogräs än tistel, var det i huvudsak
Svinmålla, Knölsyska och Åkerkårel,
men detta utgjorde bara fem till tio
procent av den totala täckningen.
Registreringen

Diagram 1: Skörd
kg/daa 15% vattenhalt

Diagram 1: Tistel,
förändring i % täckning

► Du kan läsa mer om Combcut i
artikeln «Få ha på ugraset med
sylskarpt tannmonster» i Økologisk
Landbruk nr 3-2013.
► Utprövingen av Combcut
finansierades av Fylkesmannen i
Vestfold.
upprepades före tröskning av fältet den 4.
september, visas i diagram 2.
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F igur. Reduktionen av tistel gjorde mycket på havreskörden.
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Behandlat med CombCut v/Z33

Tisteln minskade
Det fanns en tydlig skillnad i rutorna när
det gäller tistelmängden vid tröskning.
I alla rutor där ogrässkäraren kördes
hade täckningen av tisteln minskat. För de
obehandlade rutorna var det däremot en
ökning av tistelmängden, se diagram 3)
och tabell 1. Detta stämmer överens med
tidigare försök från SLU i Sverige.
Den stora tistelmängden, speciellt
i de obehandlade rutorna, skapade
problem vid tröskningen. Med mycket grön
växtmassa ökade mängden spill, samtidig
som mycket tistelknoppar inte blev utrensade
och därmed registrerade som avkastning. Det
är därför osäkra skörderesultat, men främst i
form av högre avkastning än den faktiska på de
obehandlade rutorna. Genomgående gav de
behandlade rutorna högre skörd, i snitt
1500 kg/ha mer än för obehandlade.
Aktuell för vissa
Syftet med försöket var att utreda
om ogrässkäraren kan ha vara användbar för
ekologiska spannmålsodlare i vårt område.
Baserat på försöket ser vi en klar nytta av
redskapen i fält med stora mängder tistel.
Det är också här tisteln ger en betydlig
ekonomisk förlust. Den ekonomiska nyttan
av ogrässkäraren kommer således att vara
mindre,
ju mindre tistel det är. Icke desto mindre kan
ogrässkäraren vara användbar i kombination
med andra åtgärder för att hålla tisteln i
schack. Det ger spänning till vad effekten av
behandlingen också kommer visa 2015.
Kapaciteten på redskapet är stor. En
ogrässkärare för130- 150 000 NOK kommer
förmodligen att vara mest aktuell för
entreprenörskörning eller att flera bönder
köper den tillsammans. Förvissa kan nyttan av
redskapet utan tvekan vara stor.
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