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• Samma krav på ekologiskt frö som 
konventionellt frö

• Ogräsreglering mycket viktig

• Val av etableringsteknik avgör vilka 
möjligheter som finns att tillgå för 
ogräsreglering



Etablering av och radhackning i ekologisk 
ängssvingelfrövall

• Att utvärdera olika tekniker för etablering och ogräsreglering för att 
producera en ren frövara av ängssvingel genom fältförsök med 
olika radavstånd och såtidpunkter

Målet med projektet
• Att fram rådgivningsunderlag för etablering av svingelarter för 

fröproduktion i ett radhackningssystem.

Syftet med projektet



Försöksupplägg

Utsäde ängssvingel: 10 kg ha-1 (ÄS)
Skyddsgröda: havre, havre/ärt (100 % eller 50 % utsädesmängd, SG)
Hackning (+sådd): 4 v efter första sådd 

Placering ängssvingelfrö
och såtidpunkt

100 % 
Utsädesmängd 
Skyddsgröda 

50 % 
Utsädesmängd 
Skyddsgröda 

I rad vid SG-sådd Led 1 Led 1

I rad vid SG sådd + mellan 
raderna vid hackning

Led 3 Led 4

Mellan SG-raderna vid hackning
Led 5 Led 6

Mellan SG-raderna vid sådd Led 7 Led 8



Ängssvingel + havre, Enköping
Hackning + insådd 21 maj 2020. 

Insådd mellan 
raderna vid sådd 
av skyddsgröda, 
50% uts.mängd
(Led 8)

Insådd i SG-rad 
50% uts.mängd
Hackat 21 maj 
2020
(Led 2). 

Tidpunkt: 29 maj 2020

Ängssvingelplanta



Gradering av ogräs och antal ängssvingelplantor per löpmeter
Enköping, Uppland, havre 

Ängssvingel + havre sått 21 april 2020
Hackning + insådd mellan raderna 29 maj 2020

Mycket späda ängssvingelplantor 24 juni 

Tidpunkt: 24 juni 2020

Till vänster ohackat led Till höger hackad yta  



Gradering av ogräs och antal ängssvingelplantor per löpmeter
Enköping, Uppland, havre 

Ängssvingel + havre sått 21 april 2020
Hackning + insådd mellan rader 29 maj 2020

Mycket späda ängssvingelplantor 24 juni 

Tidpunkt: 24 juni 2020

Till vänster hackat led Till höger ÄS mellan rad vid SG-sådd (Led 7), ohackat led 



Gradering av ogräs och antal ängssvingelplantor per löpmeter
Enköping, Uppland, havre 

Otroligt viktigt med hackning, speciellt om vitklöver finns i fältet

Tidpunkt: 4 okt 2020

Insådd mellan 
rad vid SG-sådd  
Ej hackat 
(Led 7+8). 

Insådd i SG-rad   
Hackat led
(Led 1+2). 



Sollebrunn, Västergötland havre/ärt 
Ängssvingel + havre/ärt sått 19 april 2020

Hackning + insådd mellan raderna 29 maj 2020
Hackning 2, 11 juni, led 1+2

Frösådd mellan raderna 
vid sådd av skyddsgrödan. 

Frösådd i SG-raden vid sådd. 
Hackat 2 ggr

Frösådd i SG-raden vid sådd & vid 
hackning = 12,5 cm 

Frösådd mellan 
raderna vid hackning

Foto: Hushållningssällskapet Västra, 18 sep 2020

Led1+2 Led 
3+4

Led 5+6 Led 7+8



Sollebrunn, Västergötland havre/ärt 
Ängssvingel + havre/ärt sått 19 april 2020

Hackning + insådd mellan raderna 29 maj 2020
Hackning 2, 11 juni, led 1+2

Led 7: Frösådd mellan raderna 
vid sådd av skyddsgröda

100% uts.m. skyddsgröda

Frösådd vid sådd av 
skyddsgröda (100 %), 

Två hackningar

Frösådd vid sådd av 
skyddsgröda 50 % och 

vid hackning

Frösådd vid hackning
100% uts.m. skyddsgröda

Foto: Gunilla Larsson, 14 okt 2020

Led 1 Led 4 Led 5 Led 7



Erfarenheter från 2020/2021:
• Sollebrunn, Västergötland:

 Havre/ärtblandning fungerar bra som insåningsgröda.             
Dock gick det inte att göra en gradering i växande gröda

 Kväveeffekten intressant att följa
 Hackning efter en månad ger bra ogräsreglering                

Det var för lite ogräs för att samla in och väga höst 2020.
 Frodigt i maj med bra avkastning

Led 1

Tidpunkt: 4 okt 2020

Led 3 Led 5

Led 2



Erfarenheter från 2020/2021:
• Enköping:

 Havren växer frodigt oavsett utsädesmängd

 Hackning efter en månad ger bra ogräsreglering             
Det var för lite ogräs för att samla in och väga 2020 – för mkt 2021

 Torkkänslig – ängssvingeln har långsam tillväxt

 Dålig uppkomst och etablering – ingen skörd uppmätt

 Vitklöver har stor konkurrensförmåga 
– övriga fältet omklassat som vitklöverfrövall

Led 1

Tidpunkt: 24 juni 2020

Led 3 Led 5



Nytt försök etablerat 2021:
• Öster om Vadstena, Östergötland:

 Sådd 40 april, sådd+hackning 7 juni
 Ganska klen skyddsgröda (havre)

 Svag tillväxt för plantor sådda vid hackning

 Hösthackning ger bra ogräsreglering (8 sep)

 Ej behov av putsning av stubb

Led1                   Led 7 
Led 1 Led 1 Hackade och ohackade ledLed 7 Led 7

Tidpunkt: 8 okt 2021



Händer under 2022:

• Ängssvingelförsöken sådda 2021:

 Vårgradering av ogräs och planträkning

 Vårhackning i alla led utom Led 3+4 (i + mellan raderna) 

 Skörd parcellvis

 Analysera renhet och tusenkornvikt

 Slutrapport 



Viktiga slutsatser så här långt:

• Så ängssvingeln i samma rad som skyddsgrödan
• Stor risk för försommartorkan vid sådd vid 

hackning
• Hackning efter tröskning av skyddsgrödan 

avgörande 
– Kan vara svårt att komma ut senare under hösten
– Förutsättning för att förhindra ”vitklöverfrövall”

• Putsning av stubben till 8-10 cm
– Låg stubb från början om lite svagare 

ängssvingelplantor för att undvika putsning



Tack till

Projektgruppen:
Ann-Charlotte, Henrik N, Per S & Gunilla L

Försökspatrullerna Logården, Brunnby och Vreta Kloster 
samt försöksvärdarna



Tack för uppmärksamheten !


