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Tabell 1 visar den vegetativa spridningen
under optimala förhållanden, där plantan har
gott om ljus, vatten och näring och ingen kon-
kurrens från grödan. I en växande gröda spri-
der rotogräset sig långsammare.

Kvickrot är känslig för torka och tillväxten
stannar normalt av under sommaren. Åker-

tisteln växer även till under torra somrar efter-
som den har ett djupt rotsystem som gör att
den kommer åt fukten och blir mycket konkur-
rensstark gentemot speciellt vårsådda grödor.
Höststråsäd har ca 50 % djupare rotsystem än
vårstråsäd och konkurrerar därför bättre. 

Rotogräs
Råd i praktiken

Rotogräs är ett ökande problem hos många
ekologiska lantbrukare. Det finns många
besvärliga arter av rotogräs. I detta ”Råd i
praktiken” kommer vi att behandla kvickrot
(Elymus repens), åkertistel (Cirsium arvense),
åkermolke (Sonchus arvensis), gråbo
(Artemisia vulgaris), hästhov (Tussilago 
farfare), krusskräppa (Rumex crispus) och
maskros (Taraxacum vulgare). Gemensamt för
alla arterna är, att de är fleråriga (perenner) och
kan föröka sig både med frön och med vegeta-

tiva delar. Plantorna lagrar näringsämnen i röt-
terna. Näringen gör att plantorna kan skjuta
nya skott även om de ovanjordiska delarna av
plantan blir förstörd av mekanisk ogräsbe-
kämpning t.ex. ogräsharvning.

Krusskräppa och maskros är platsbundna
perenner med pålrot. Med platsbunden menas,
att de saknar utlöpare. Krusskräppa och mask-
ros är relativt känsliga för plöjning och ger
oftast bara problem i fleråriga vallar. Gråbo har
en vedartad rotstock medan kvickrot, åkermol-
ke, hästhov och åkertistel är vandrande peren-
ner med underjordiska utlöpare. Vandrande
perenner kan ställa till med problem i både ett-
åriga grödor och fleråriga vallar.
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Tabell 1: Biologiska egenskaper hos viktiga perenna ogräs

Huvudsaklig Hur djupt är Maximal vegetativ spridning Fröspridningens
Ogräs tillväxtperiod förökningsorganen placerade? per månad i växtperioden betydelse
Kvickrot Vår och höst 0–12 cm 100 cm Liten
Åkertistel Vår–sommar 15–50 cm 150 cm Liten
Åkermolke Vår–sommar 5–15 cm Ca 100 cm Stor
Hästhov Vår 15–100 cm Ca 100 cm Liten
Gråbo Vår–höst 0–12 cm Ca 100 cm Stor
Krusskräppa Vår–höst 0–50 cm Ca 5 cm* Stor
Maskros Vår–höst 0–30 cm Ca 1 cm Stor

* Från och med skräppans 10-blad stadium bildas nya pålrötter bredvid huvudpålroten 

Gråbo
(Artemisia vulgaris)

Kvickrot
(Elymus repens)

Krusskräppa
(Rumex crispus)

Maskros
(Taraxacum vulgare)
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Grödornas konkurrensförmåga skiljer sig från
varandra. En rangordning av de vanligaste 
grödorna för stråsäd, proteingrödor och olje-
växter visas i figur 1.

Förebyggande åtgärder
Val av art och sort

Råg är mycket konkurrenskraftig, med
snabb tillväxt och kraftiga blad. Däremot är
t.ex. ärter en mycket dålig konkurrent mot rot-
ogräs. Om man har problem med rotogräs bör
man därför inte odla ärter i renbestånd till
mogen skörd. 

Inom grödorna finns det ofta betydande
skillnader i de olika sorternas konkurrensför-
måga. Långa sorter med kraftig bladväxt har
större konkurrensförmåga mot rotogräs än små
och klena sorter. 

Väl utförd jordbearbetning, såbäddsbered-
ning och sådd bidrar till en snabb och jämn
uppkomst och en konkurrenskraftig gröda.

Växtföljd
Ett exempel på en ogrässanerande växtföljd är:
Vårsäd + insådd ➠ Vall ➠ Vall ➠ Höstsäd
(gärna höstoljeväxter) ➠ Grönfoder.

En tvåårig vall som slås 2–3 gånger varje år
kan hålla nere många arter av rotogräs.
Generellt gäller att ju mindre vall i växtföljden
desto mer problem med vandrande rotogräs
och ettårigt fröogräs.

Undvik förorening från
åkerkanterna

Vid åkerkanterna finns det ofta rikligt med rot-
ogräs, som lätt sprider sig in i fältet. Det är där-
för viktigt med noggrann jordbearbetning och
plöjning längs åkerkanten.  Eventuellt genom-
förs en avslagning eller en handrensning av 
tistlar, åkermolke, gråbo, hästhov och 
skräppor i åkerkanterna.

Undvik växtnäringsbrist
I en konkurrenssituation är de vilda rotogräsen,
i de flesta fall, mer efektiva på att ta upp växt-
näring än vad grödan är. Undvik därför brist
genom en omväxlande växtföljd och allsidig
gödsling.

Skonsam ogräsharvning
mot ettårigt ogräs
Flera svenska lantbrukare har upplevt, att man
har bra kontroll på ettåriga ogräs, men att det
plötsligt kommer kvickrot eller annat rotogräs
i fältet. En anledning till detta kan vara, att
man har varit för tuff med ogräsharven. Tro
därför inte på talesättet ”det ska se förfärligt ut
för att ogräsharvningen ska ha bra effekt på
ettårigt ogräs”. Om harvningen blir för tuff får
du dels en skördeminskning och dels en ökad
risk för problem med rotogräs, då grödans
konkurrensförmåga minskar! Stråsäd är mest
känslig för mekanisk ogräsbekämpning i 1–2
bladstadiet. 
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Figur 1:
Rangordning av ettåriga grödor efter avtagande konkurrens-
förmåga

Mest konkurrenskraftiga

Råg

Rågvete, höstkorn

Höstraps, höstvete

Havre

Vårkorn, vårvete

Vårraps

Ärt, åkerböna, lupin

Sockerbetor, majs, lin

Minst konkurrenskraftiga

➞
➞

➞
➞

➞
➞

➞

JO07-2Rotogras.qxd  07-02-22  07.13  Sida 3



Fånggrödor
Fånggrödor konkurrerar med rotogräset om
näringsämnen och ljus. T.ex. kan antalet tistlar
i vårsådda grödor minskas genom odling av en
fånggröda hösten före. Fånggrödan konkurre-
rar med tistlarna på hösten och ser till att kväve
och andra näringsämnen ”greppas” och stannar
kvar i matjorden. Det ger grödan en konkur-
rensfördel. Fånggrödor kan och bör dock kom-
bineras med andra åtgärder. T.ex. kan fånggrö-
dan putsas på hösten om man använder gräs
som fånggröda. Putsning förbättrar effekten
mot kvickrot, åkertistel och åkermolke. Tänk
på att det måste finnas möjligheter för meka-
nisk bekämpning av kvickrot åtminstone en

gång i växtföljden, så använd inte för många
grödor. Efter grödor som skördas tidigt, t.ex.
helsäd, tidig potatis eller vallbrott  kan du
genomföra en intensiv mekanisk bekämpning
och sen så en fånggröda (se avsnitt om
bekämpning).

Precisionsgödsling
Genom att gödsla på rätt djup för grödan (t.ex.
radmyllning eller kombisådd) kan den gynnas
i jämförelse med ogräset. Precisionsgödsling
kan t.ex. öka stråsädens konkurrensförmåga
mot tistel. För kvickrot och åkermolke kan
man dock förvänta sämre resultat.

Övriga åtgärder
Dessutom är det viktigt, att jorden är dränerad,
fri från packningsskador och har ett lagom pH-
värde. Många rotogräs får ett försprång av en
jord i dålig kondition eftersom kulturgrödan
missgynnas av detta.

En tät vall förebygger problem med krus-
skräppa och maskros. Man ökar chansen för en
tät och kraftig vall genom att inte släppa ut dju-
ren på förstaårsvallarna. Förstaårsvallar bör
skördas tidigt. I Götaland och Svealand kan
förstaårsvallarna skördas i slutet på maj, i
Norrland i första hälften av juni.
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Ogräs Val av gröda Ettårig val Tvåårig vall Precisions- Skonsam
i växtföljden i växtföljden Fånggröda gödsling ogräsharvning

Kvickrot *** ** *** ** ? **
Åkertistel *** ** *** ** ** **
Åkermolke *** ** *** * ? ?
Hästhov ** – – – ? ?
Gråbo ** ** *** ** ? **
Krusskräppa ** – – – ? ?
Maskros ** – – * ? ?

Hästhov
(Tussilago farfare)

Åkermolke
(Sonchus arvensis)

Åkertistel
(Cirsium arvense)

Tabell 2: Förebyggande åtgärder
*** = bra effekt, ** = måttlig effekt, * = dålig effekt, - = ingen effekt, ? = effekt okänd 
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Bekämpning
Rotogräs kan i princip bekämpas genom
utsvältning eller uttorkning. 

Du svälter ut rotogräset genom att ofta ta
bort de ovanjordiska delarna av plantan. Det
tvingar rotogräset att använda den lagrade
näringen i rötterna eller stamutlöparna för att
producera nya blad. Denna metod är endast
effektiv i rotogräsets tillväxtperiod (se tabell
1) och speciellt effektiv vid plantans så kallade
kompensationspunkt. Vid kompensations-
punkten befinner sig rotogräsets lagrade ener-
gi på sin lägsta nivå. Kompensationspunkten
varierar i olika typer av rotogräs (se tabell 3).
Idealiskt är att störa ogräset varje gång kom-
pensationspunkten nås. Åtgärden följs upp
med att de sönderdelade utlöparna plöjs ner.

Du torkar ut plantan genom att harva upp 
rötterna, så att de torkar i solen eller fryser 
sönder på vintern. Metoden är effektiv mot
arter med grunt rotsystem som kvickrot och
gråbo, men är inte vidare effektiv mot arter
som åkertistel och skräppa. 

Minisommarträda och halvträda kombine-
rar uttorkningsmetoden och utsvältningsmeto-
den. Efter en tidig gröda som skördas i början
av juli, t.ex. vallbrott eller helsäd, harvar du
upprepade gånger efter att rotogräset först har
blivit sönderdelat av t.ex. ett tallrikredskap
eller kultivator. Om du kombinerar denna
behandling med sådd av en fånggröda i början
av augusti kallas strategin en minisommarträ-
da. Om du inte sår en fånggröda men däremot
stubbearbetar upprepade gånger på hösten kal-
las strategin för halvträda. Både minisommar-
träda och halvträda är effektiva mot kvickrot,
åkermolke, åkertistel och gråbo men risken för
kväveutlakning är mycket mindre efter mid-
sommarträdan. 

Stubba på stubben
När grödan skördas släpps det plötsligt ner
massor av ljus i stubben. Detta gynnar alla
typer av rotogräs men särskilt kvickrot som
utvecklar sig mycket snabbt om det inte finns
konkurrens från fånggröda eller insådd.
Stubbearbeta så fort som möjligt efter skörd
med en kultivator eller ett tallriksredskap. Om
man väntar 2–3 veckor med bekämpningen får
man mycket sämre effekt mot kvickrot och
övriga rotogräs (inklusive åkerfräken).

Plöjning
Plöjning har effekt på de flesta arter av roto-
gräs – speciellt vårplöjning. Vårplöjning kan
dock medföra risk för uttorkning och försvå-
rad såbäddsberedning speciellt på styvare ler-
jordar. Vårplöjning bör endast användas på
jordar som lämpar sig för detta. För gråbo kan
plöjning på 25 cm djup minska antalet gråbo-
plantor med hälften jämfört med plöjning på
15 cm djup. För att få bra effekt mot kvickrot
krävs att stamutlöparna är sönderdelade eller
försvagade av t.ex. upprepade stubbearbet-
ningar eller avslagning/putsning på hösten.

Radrensning
I radsådda grödor föredrar rotogräs ofta att
växa fram mellan raderna, där det finns minst
konkurrens från grödan. Denna effekt ses bara
vid radavstånd större än 36 cm. Det ger dig
möjlighet att bekämpa eller i alla fall minska
uppförökningen av rotogräset med radrens-
ning. Radrensning är speciellt effektivt mot
gråbo. Radrensning kan användas i ”naturligt”
radsådda grödor som sockerbetor och majs.
Dessutom finns bra erfarenheter med radrens-
ning i vallfrö och höstraps. I stråsäd och pro-
teingrödor används radrensning sällan efter-
som sådd på 48 cm radavstånd ofta ger en
betydande skördeminskning. Radrensning i
stråsäd är därför en nödåtgärd, som kan använ-
das där rotogräset har tagit kontrollen. Rad-
rensning vid 24 cm fungerar dåligt i praktiken,
eftersom man bara bekämpar ogräs på en liten
del av fältets yta och det är svårt att styra
radrensaren så man inte skadar grödan. 
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Ogräs Kompensationspunkt
Kvickrot 3–4 blad
Åkertistel 8–10 blad
Åkermolke 5–7 blad
Hästhov 3–5 blad 
Gråbo Tidig knoppstadium
Krusskräppa 5–6 rosettblad
Maskros Knoppstadium 

Tabell 3: Kompensationspunkten för olika arter av rotogräs 
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Strategi mot 
gråbo

Förebyggande åtgärder

Välj konkurrenskraftiga grödor och sorter. Öka
utsädesmängden 10–20 %. Undvik aggressiva
ogräsharvningar i stråsäd. Genomför handrens-
ning av gråbo i åkerkanterna. 

Bekämpning

Efter skörd sönderdelas rötterna och harvas upp.
Ta gärna bort rotbitarna från fältet. Genomför där-
efter stubbearbetning ca varannan vecka.
Stubberabetningarna avslutas med en djupplöj-
ning höst, vinter eller vår. Radrensning har effekt,
men gråbo i raderna måste handrensas. En grå-
boplanta kan i extrema fall producera hundra-
tusentals frön så det är viktigt att ta bort plantor
i åkerkanterna.

I växtföljder med mycket vall bekämpas gråbo
med 2–4 avslagningar per år.

Erfarenheterna visar att även ett kraftigt angrepp
av gråbo kan elimineras på två år genom en kom-
bination av radrensning, handrensning, stubbear-
betning och djupplöjning.

Avslagning

Vid rätt tidpunkt ger avslagning i vallar en bra
effekt även mot kruskräppor. Om man t.ex. har
haft betande djur på vallen fram till försom-
maren och putsar vallen precis efter djuren har
blivit flyttade till ett annat fält får man hjälp av
konkurrensen från den uppväxande vallen.
Avslagning av vall vid rotogräsens kompensa-
tionsstadier (tabell 3) ger god effekt mot åker-
tistel och åkermolke. Effekten blir bäst när
vallgrödan har en bra konkurrenskraft.

Effekten blir sämre i luckig vall och vid torr
väderlek.

Exempel på strategier
Om du har fått problem med rotogräs är det
nödvändigt att du mixar olika förebyggande
åtgärder och bekämpningsmetoder till en stra-
tegi för att få problemen under kontroll.
Förvänta dig inte att klara problemet på en
säsong. En strategi tar ofta flera år.
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Strategi mot 
kvickrot

Välj konkurrenskraftiga grödor och sorter. Undvik
odling av ärt, åkerböna, lupin, majs och lin.
Undvik aggressiva ogräsharvningar stråsädens 1–2
bladsstadie.
Välj en växtföljd som medger stubbearbetning åtmins-
tone vart fjärde år.

Uttorkningsstrategin kräver torrt väder ca 2 veckor.
Kvickroten sönderdelas och harvas upp.
Svältningsstrategin kräver ca 12 veckor och verkar
därför bäst efter tidigt skördade grödor (t.ex. helsäd,
vallfrö, höstraps). Först sönderdelas kvickroten med
t.ex. ett tallriksredskap eller kultivator. Därefter har-
vas varje gång kvickroten får 3–4 blad. Avsluta med
plöjning.

Båda strategierna kan kombineras med sådd av en
fånggröda i augusti.

I växtföljder med mycket vall bekämpas kvickroten
med 2–4 avslagningar per år.
Stubbearbeta så fort som möjligt efter skörd på de
platser i växtföljden som medger stubbearbetning på
hösten.

Tabell 4: Bekämpning av rotogräs
*** = bra effekt, ** = måttlig effekt, * = dålig effekt, - = ingen effekt

Djup plöjning, Djup plöjning,
Ogräs Avslagning Uttorkning Svältning Radrensning höst vår
Kvickrot ** *** ** ** ** **
Åkertistel *** * * ** ** ***
Åkermolke ** * ** ** ** ***
Hästhov * - * * ** **
Gråbo *** *** *** ** *** ***
Krusskräppa ** * * - ** **
Maskros * - ** - *** ***
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Strategi mot 
åkertistel

Strategi mot 
skräppor i vall

Strategi mot 
maskros i vall

Strategi mot 
åkermolke

Strategi mot 
hästhov

Förebyggande åtgärder

Välj konkurrenskraftiga grödor och sorter.
Undvik odling av ärt, lupin och lin i renbestånd.
Använd höstsådda grödor i växtföljden.

Använd vårplöjning, om det är möjligt.

Eftersträva en vallandel på minst 33 % i växt-
följden.

Undvik övergödsling med kväve.

Dränera för att minska förekomsten av tramp-
och slirluckor.

Eftersträva en tät vall – alltför hård putsning
hämmar vallen.

Undvik hål i vallen.

Använd certifierat utsäde.

Undvik hål i vallsvålen. Eftersträva en tät vall.

Välj konkurrenskraftiga grödor och sorter.

Undvik odling av ärt, lupin och lin i renbestånd.

Använd vårplöjning, om det är möjligt.

Hästhov är mycket känslig för konkurrens om
ljus. Välj därför konkurrenskraftiga grödor och
sorter.

En effektiv dränering missgynnar hästhoven.

Bekämpning 

Svältningsstrategin kan användas i vall och träda, där man
skördar/putsar fältet varje gång tistlarna får 8–10 blad.
2–3 (4) avslagningar är optimalt. Två avslagningar är till-
räckligt i glesa tistelbestånd, tre avslagningar görs om det
finns många tistlar. Vid flera avslagningar än fyra försvagas
vallens konkurrensförmåga.

Stubbearbetning och djup plöjning på hösten ger ofta bara
en 30 % bekämpning av tistlarna. Vårplöjning har visat god
effekt.

Slå av tistlar i åkerkanterna.

Ta bort fröståndare före blomning. Var uppmärksam på, att
skräppan kan producera två blomställningar per säsong.
Tolerera inga skräppaplantor i vallfröodlingar!

Gräv/stick upp plantor. De översta 5–7 cm av pålroten ska
bort.

Vid svåra angrepp finns ingen riktigt bra åtgärd. Upprepade
putsningar av skräppakolonier i deras kompensations-
punkt har viss effekt. Eventuellt harvas kolonierna intensivt
med en dynadrive, kultivator eller tallriksredskap varefter
man plöjer djupt och jämnt.

Problem med skräppor och maskrosor gör, att ekologiska
lantbrukare måste bryta vallen oftare än deras konventio-
nella kollegor.
Två års öppet bruk är effektivt mot rotplantor av skräppa.

Ju fler år en vall ligger, desto fler maskrosor. Ekologiska
lantbrukare är tvungna att bryta vallen oftare än konventio-
nella kollegor, eftersom plöjning är den enda riktigt effekti-
va åtgärd mot detta ogräs.

Åkermolke växer inte på hösten och kan därför inte svältas
ut. Stubbkultivering och djupplöjning höst, vinter eller vår
har dock en effekt genom att åkermolken etablerar sig
sämre och konkurrerar sämre med grödan.

Halvträda är en utsvältnings- och uttorkningsstrategi som
kan användas efter tidigt skördade grödor.

Radrensning kan vara en effektiv metod i enstaka grödor.
Radrensa om möjligt när åkermolken har 5–7 blad.

Hästhovens utlöpare ligger till stor del under plogdjup
och arten utvecklar inte nya skott och rötter under sen-
sommarenhösten. En effektiv bekämpning är därför
inte möjligt på hösten. Vårplöjning har dock viss effekt.
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