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Med bättre radföljnings-
teknik ökar möjligheten att 
hacka ogräs nära raden vid 
mindre radavstånd än vad 
som är möjligt idag. Genom 
att använda mindre radav-
stånd tillsammans med hack-
ning nära raden bekämpas 
ogräsen effektivare samtidigt 
som skörden ökas. 

Ogräs kan minska skördarna 
rejält i framförallt ekologisk 
men även i konventionell od-
ling. För att bekämpa ogräs 
finns flera mekaniska alterna-
tiv. Teknikerna finns och an-
vänds men har begränsningar 
som ofta kan leda till skörde-
minskningar. För att kunna 
radhacka ogräs används van-
ligtvis 25 cm radavstånd eller 
mer. Gamla försök har dock 
visat att spannmål ger högre 

avkastning vid mindre radav-
stånd, till exempel 12,5 cm. 

Det som saknas för att 
kunna hacka vid mindre radav-
stånd är metoder och kunskap 
om hur ogräs kan bekämpas ef-
fektivare nära raden med hjälp 
av en radhacka utrustad med 
modern teknik. Inom EU-pro-
jektet ”Innovationer för hållbar 
odling” arbetar RISE tillsam-
mans med SLU för att utveckla 
teknik och metodik som gör 
det möjligt att radhacka vid 
mindre radavstånd. 

 
Radföljningsteknik
Förr styrdes radhackor ma-
nuellt av en person som satt 
på radhackan. Denna teknik 
är sedan länge ersatt med ka-
mera- eller GPS-styrning. I ett 
tidigare projekt undersökte JTI 
precisionen hos de båda tekni-
kerna och kom fram till att de 

hade likvärdig precision förut-
satt att RTK-korrektionssignal 
användes. 

Däremot finns det tillfäl-
len då respektive teknik har 
för- respektive nackdelar. Ex-
empel innebär dålig uppkomst 
eller mycket ogräs att kameran 
kan ha det svårt att hitta och 
följa raderna. Då dessa tekniker 
blir billigare efterhand kan 
man tänka sig ett styrsystem 
där bildanalys och GPS samar-
betar genom så kallad sensor-
fusion. Denna teknik är under 
utveckling av traktor- och red-
skapstillverkare och kommer ut 
på marknaden inom några år.

Avstånd till grödrad 
Under år 2017 lades två fält-
försök ut i vårkorn. Försöken 
låg på SLU:s forskningsstatio-
ner Lanna i Västergötland och 
Lönnstorp i Skåne. Vårkorn 

såddes med tre radavstånd: 14, 
21 och 28 cm (tabell 1) med 
hjälp av RTK-GPS. Radav-
stånden anpassades utifrån för-
sökssåmaskinerna. 

Test gjordes av två hack-
ningsavstånd till centrum på 
grödraden: ett normalt (35 
mm) samt ett mindre (20 mm). 

Vid varje försöksruta lades 
styrräls ut som mättes in och 
justerades efter raderna. Vid 
hackning kopplades kamerasys-
temet bort och hackan följde 
den utlagda styrrälsen (vänstra 
bilden) för att minimera ef-
fekten av radföljningssystemets 
precision. Även hackskärens 
bredd anpassades så att rätt 
avstånd mellan grödrad och 
hackskär erhölls (högra bilden). 
Radhackningens precision 
studerades genom att spänna 
upp en lina över centrum av 
raden och med en kamera 

Ny radhackningsteknik  
för mindre radavstånd

Fri. Radhackan är fritt rörlig i sidled och styrs med hjälp av en styrräls 
placerad längs försöksrutan.

Fast. Radhackning vid 21 cm radavstånd och 20 mm från raden.
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filma sekvenser i slowmotion. 
Effekterna av radavstånd och 
hackningsnärhet på ogräs och 
gröda jämfördes därefter med 
varandra.

Intressanta resultat
Ökat radavstånd gav lite mer 
ogräs och lägre skörd (tabell 2). 
Resultatet stämmer med gamla 
studier som visat att ökat rad-
avstånd sänker skörden och ger 
mer problem med ogräs. 

Hackning vid 20 och 35 
mm från grödradens centrum 
gav färre ogräsplantor och 
lägre ogräsvikter jämfört med 
ohackat. Hackning gav dock 
även lägre skörd jämfört med 
obehandlat led (tabell 3). I 
försöken var dock ogrästrycket 
lägre än vanligt och förmodli-
gen skulle hackningen haft en 
större positiv inverkan på skör-
den i jämförelse med obehand-

lat led om ogrästrycket hade 
varit högre. Resultatet beror 
förmodligen på att hackningen 
till viss del skadat grödan. 

Detta är ett treårigt EU-
finansierat projekt med 
målet att skapa fler innova-
tiva metoder och tekniker 
för en effektivare och mer 
hållbar växtodling och som 
blir praktiskt användbar 
och kommersiellt gångbar 
i regionerna Västra Göta- 
land, norra Jylland och 
södra Norge.
Projektet innefattar:
- Nya lösningar för att be-
kämpa ogräs
- Förbättrade riskbedöm-
ningar för att minimera 
svamptoxiner i havre

- En webportal som verk-
tyg för precisionsjordbruk
- Ny metod för att kon-
tinuerlig mäta läckage av 
växtnäring i vattendrag
- Utveckling av simulator 
för lantbruksmaskiner att 
använda på naturbrukssko-
lor och yrkeshögskolor
- Stärkt skandinaviskt sam-
arbete för kunskapsutveck-
ling och ökad användning 
av precisionsteknologi för 
ett resurseffektivt lantbruk.
Mer info: www.agrovast.
se/eu-projekt/innovatio-
ner-for-hallbar-vaxtodling/

Innovationer för hållbar växtodling

Text: Anneli Lundkvist, Anders TS Nilsson Sofia Delin, Theo Verwijst, SLU  

Mikael Gilbertsson, Tomas Johansson, Per-Anders Algerbo, RISE 

anneli.lundkvist@slu.se, mikael.gilbertsson@ri.se

Led Radavstånd Utsädesmängd Radhackning*
 cm grobara  mm från
  kärnor/m2 grödradens 
   centrum

1 14 350 -
2 21 315 -
3 28 280 -

4 14 350 20
5 21 315 20
6 28 280 20

7 14 350 35
8 21 315 35
9 28 280 35

Tabell 1. Försöksupplägg för radhackningsförsöken 2017. Hackning 
genomförd en gång vid bladstadie 3-4 hos grödan. 

*Avstånd mellan centrum på sårad och hackskär (mm). 

Tre radavstånd
Radavstånd Antal Vikt  Vikt  Skörd 
 ogräs ogräs* vårkorn* vårkorn
cm plantor/m2 g/m2 g/m2 kg/ha

14 72 18 1 375 8 800
21 68 19 1 303 7 890 
28 78 24 1 230 7 510

Tabell 2. Effekt av radavstånd på ogräs och skörd av vårkorn.  
Medeltal över två försök. *Torrvikt (g/m2) i juli 2017.

pla

Större avstånd ‒ mer ogräs

Radhackning Antal Vikt  Vikt  Skörd
mm från gröd- ogräs  ogräs*  vårkorn* vårkorn
radens centrum plantor/m2 g/m2 g/m2 kg/ha

- 111 35 1 377 8 390
20 52 11 1 196 7 850
35 61 16 1 355 7 960

Tabell 3. Effekt av radhackning på ogräs och skörd av vårkorn. Medel-
tal över två försök. Att skörden blev lägre vid hackning beror troligen 
på att grödan skadats. *Torrvikt (g/m2) i juli 2017.
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Lägre skörd än obehandlat

SAMMAN- 
FATTNING
 Ökat radavstånd gav 
lägre skörd och något 
mera ogräs. 

 Hackning 20 och 35 mm 
från grödradens centrum 
minskade ogräsmängd- 
en, men gav lägre skörd 
jämfört med ohackat led. 
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SDHI mot Ramularia

Räkna risk 
med Terranimo

Tio års 
perspektiv
Visste du att det är tio år sedan Arvensis allra 
första nummer kom ut? I april 2008 startade vi tid-
ningen Arvensis som en uppstickare bland lant-
brukstidningar och det är kul att se att idén om en 
tidning med aktuell och fördjupad kunskap inom 
växtodling, med rådgivare som skribenter blivit så 
uppskattad av er prenumeranter. När jag tittar till-
baka i vår allra första tidning kan jag bara konsta-
tera att ämnen som hur vi håller grödan frisk och 
högavkastande, hur vi undviker resistens och inte 
minst får ett bra pris för våra produkter, aldrig blir 
inaktuellt. På sidan 18  hittar du en genomgång 
av olika uppköpares villkor för prissättning. Det är 
Anders Pålsson som reder ut skillnader i villkor för 
protein, falltal, fullkorn och avskalade kärnor där 
villkoren ofta skiljer. Eller är det kanske dina grisar 
som betalar bäst? Läs mer om det från sidan 8.

Med ytterligare en flukt i vår allra första tid-
ning är det roligt att konstatera att våra skribenter 
både består av nya rådgivare och av en stabil 
skribentskara. Anders Pålsson, Per Ståhl, Henrik 
Nätterlund och Per-Anders Algerbo skrev alla i 
vårt allra första nummer 2008 ‒ och de skriver 
även i denna tidning.

Håll utkik efter mer jubileumsfirande för 
Arvensis tio år under året! I sam-
band med det vill jag också tacka 
för mina tio år med Arvensis och 
lämna över till nya friska krafter.

Emma Hjelm, Arvensis
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Arvensis ges ut av de obe-
roende organisationerna HIR 
Skåne, Hushållningssällskapen 
Skåne, Skaraborg, Östergötland,   
Kalmar-Kronoberg-Blekinge, 
Halland, HS Konsult, Västman-
land och Växa Sverige.
    Arvensis förmedlar granskad 
och komprimerad kunskap 
även med internationell utblick. 
Målgruppen är professionella 
lantbrukare inom växtodlings-
området. Våra skribenter är i 
huvudsak  HIR-rådgivare.
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