Ogräsbrev från Växtskyddscentralerna

20150417

Nr 4. Efterverkan av ogräsmedel
En del ogräsmedel har verkan på efterföljande gröda, speciellt gäller detta vid sådd efter en
utvintrad gröda som har höstbehandlats. I tabellen listas begränsningar i grödval och
rekommenderade åtgärder som gäller fram till dess att en valfri lantbruksgröda (VFL) kan
odlas. Dessa gäller oavsett dos, om inte annat anges. Hänvisningar se sidan 2.

Höst 2014
Ogräsbekämpning i
höstsäd
1. Atlantis
2. Bacara, upp till 1,25
3. Cougar, upp till 1,5

Vår 2015
Höst 2015
Om utvintring – Ogräsbekämpning i Vad kan odlas?
vad kan odlas? höst-/vårsäd
h)
b)
a)

+ Hussar
+ Monitor

4. Bacara/Cougar +
5. Bacara/Cougar +
6. Boxer/Roxy
7. Event Super
8. Lexus
9. Diflanil
10. Legacy

VFL
VFL
Endast vårvete.

p)
VFL efter plöjning
Vårkorn och vårvete
efter harvning

11. Ally/Ally Class
12. Atlantis
13. Attribut Twin/
Chekker Power
14. Bacara
15. Broadway
16. Caliban Duo
17. CDQ
18. Diflanil
19. Legacy
20. Event Super
21. Hussar
22. Monitor
Ogräsbekämpning i
höstoljeväxter
23. Butisan Top

VFL
VFL
Harva noga och djupt före
VFL
höstoljeväxter.
Harva noga och djupt före
VFL
höstoljeväxter.
k)
VFL
Plöj före höstoljeväxter. Grönsaker och s-betor
kan inte odlas.

24. Kerb

d)

25. Nimbus
26. Centium

e)
s)

27. Butisan Top
28. Nimbus
29. Fox
29. Galera

Höst 2016
Vad kan odlas?

VFL

i)
Harva noga och djupt före
höstoljeväxter
Harva noga och djupt före
höstoljeväxter

VFL

VFL

f)
k)
l)

g)
VFL
VFL

VFL

q)
VFL
Plöj före höstoljeväxter
r)
q
q
VFL
k)
n)

VFL

Om utvintring – Ogräsbekämpning i Vad kan odlas?
vad kan odlas? höst-/våroljeväxter
c)

Vår 2016
Vad kan odlas?

Direktsådd av höstsäd kan
ske.
Plöj före höstsäd på lerfri
jord.
VFL
VFL
Direktsådd av höstsäd kan
ske.
o)
j)
Stråsäd, höstoljeväxter

VFL
r)
VFL
VFL
VFL
Grönsaker och s-betor
kan inte odlas.

Vad kan odlas?

VFL

VFL

Vad kan odlas?

VFL
VFL

VFL
VFL
VFL
m)

VFL
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Hänvisning i tabellen på sid 1:
a)

Normalt kan vårvete eller vårkorn direktsås. Havre kräver harvning och potatis plöjning.
Våroljeväxter, ärter, bönor och betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten
med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör marken alltid harvas före
sådd av vårvete eller vårkorn, plöjas före sådd av havre.

b)

Normalt kan vårkorn, ärter, bönor, majs eller solros direktsås och potatis sättas. Harvning
krävs före vårvete, havre och morötter. Plöjning krävs före våroljeväxter och klöver till frö.
Betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt
vintern varit lång och kall så bör alltid direktsådd ersättas med harvning och vanlig sådd.

c)

Om behandling i augusti; VFL (inte sockerbetor) efter normal jordbearbetning, 5-10 cm
djup. Undvik stråsäd på lätta jordar. Om bekämpning i september; kan endast
våroljeväxter, lin, ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis odlas.

d)

Sådd av raps, majs, ärter, morötter, bönor eller lök kan göras. Inte stråsäd eller sockerbetor

e)

Om behandling i augusti; VFL (inte sockerbetor eller lin) efter en normal jordbearbetning, 510 cm djup. Undvik stråsäd, framförallt havre, på lätta jordar. Bäst alternativ är
våroljeväxter

f)

Stråsäd kan odlas. Höstraps kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Senap kan inte
odlas.

g)

Stråsäd med/utan insådd av gräs och klöver, höst- och vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor,
majs eller lin kan odlas. Sockerbetor kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Grönsaker
och prydnadsväxter kan inte odlas.

h)

Efter en lättare jordbearbetning kan vårkorn eller vårvete sås om det har gått minst 2
veckor efter en behandling med Atlantis.

i)

På hösten efter en behandling kan, efter plöjning, stråsäd med eller utan insådd och
höstraps sås. Våren året efter kan stråsäd med eller utan insådd, oljeväxter, ärter, potatis,
sockerbetor och majs odlas.

j)

Minst 30 dagar bör förflyta mellan användning av Fox och direktsådd av ny oljeväxtgröda.
Om fältet plöjs kan oljeväxterna sås direkt utan väntetid. Minst 1 år bör förflyta mellan
användning av Fox och direktsådd av sockerbetor och ärter. Om fältet plöjts kan sockerbetor
sås efter 100 dagar och ärter efter 150 dagar.

k)

Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstraps, harvning efter
normala förhållanden.

l)

Plöj innan sådd av höstoljeväxter. Vitsenap och oljerättika är möjliga att så, men kan
påverkas och plantantalet reduceras.

m) Växtmaterial från en gröda som har behandlats med Galera och som inte har brutits ned kan
skada en efterföljande känslig gröda, t ex ärt, bönor, lupin, potatis, morötter, sallat samt
övriga baljväxter, korgblommiga och flockblommiga växter.
n)

Grundlig bearbetning av jorden alternativt plöjning innan sådd av höstoljeväxter.

o)

Lätt bearbetning ska utföras och sådd av höststråsäd tidigast 3 månader efter behandling.

p)

Vårkorn, ärter, bönor eller majs kan normalt direktsås. Vårvete, havre, klöverfrö och
morötter kräver harvning. Våroljeväxter och potatis kräver plöjning. Lökväxter och betor bör
undvikas.

q)

Harva noga och djupt före sådd av höstoljeväxter. Vid dos överstigande 0,3 Bacara
alternativt 0,1 Diflanil/Legacy plöj före höstoljeväxter.

r)

Samma år kan stråsäd med/utan insådd av gräs/klöver och höstraps sås. Senap kan inte
odlas samma år. Året efter kan även vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, sockerbetor, majs
och lin odlas. Grönsaker och prydnadsväxter kan inte odlas året efter.

s)

Efter harvning; Vårraps, ärter, bönor, majs och potatis. Efter plöjning; vårvete, korn, havre,
sockerbetor, lin och lök.
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