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Skära, skära tistel
Genom selektiv avskärning
med ogrässkäraren CombCut
kunde biomassan av åkertistel
minskas med cirka 25 procent
ovan jord. Samtidigt reducerades tistelrötterna med runt
50 procent. Det fanns även ett
tydligt samband mellan ökad
skörd och minskad tistelförekomst.

Avslagning gör att tistelns
gröna bladmassa minskas.
Därmed minskar också fotosyntesen och nedladdning av
kolhydrater till tistelrötterna.
Samtidigt tvingar avslagning
tisteln att skjuta nya skott. Det
gör att rotsystemet töms på
näring. Med mindre reserver
i rötterna är det svårare för
tisteln att skjuta nya kraftiga
skott som kan konkurrera med
grödan året efter.
Knivar väljer tisteln

Tidigare har avslagning inte
gått att använda i stråsäd.
Men ogrässkäraren CombCut
gör det möjligt att skära av
ogräset utan att skada grödan.
Metoden grundar sig på den
fysikaliska skillnaden mellan
åkertistel och stråsäd. Den kan
användas fram till grödans strå

Rätta snittet. Knivarna på CombCut skär av
den styva tistelstjälken medan strået slinker
igenom och tar inte skada om maskinen
ställs in rätt. På så sätt kan tistelmängden
reduceras med 25-50 procent.

skjutning. Därefter ökar risken
för grödskador.
Ogrässkäraren är försedd
med ett antal knivar som
kammar igenom stråsäden
och skär av ogräset (se bild).
Knivbalken kan ställas in på
olika höjder och knivarna kan
vinklas i både höjd- och sidled.
Därmed kan man få en knivinställning som gör att tistlarna
skärs av medan grödan förblir
oskadd. För att förhindra att
avskurna ogräsdelar täpper igen
utrymmet mellan och bakom
knivarna är redskapet försedd
med en haspel med borstar.

Haspeln håller knivbalken ren
under körning även vid stora
mängder tistel.
Minskning ovan och under jord

Selektiv avskärning testades i
ett krukförsök och två fältförsök med höstvete 2011-2012.
Resultaten visade att tistelmängden hade minskat rejält
både ovan och under jord vid
skörd av grödan i augusti. I
krukförsöket i Uppsala testades
tre avskärningsstrategier: tidig
(när tisteln började sträcka sig),
sen (en vecka efteråt) samt två
avskärningar. Vid skörd hade

tistelmängden i snitt minskat
med 25 procent ovan jord.
Motsvarande siffra för tistelrötter var 50 procent (figur 1).
Det fanns inga signifikanta
skillnader mellan avskärningsstrategierna.
Liknande resultat framkom i två fältförsök med
höstvete åren 2011 och 2012
i Enköping. År 2011 testades
en avskärning medan två avskärningar gjordes år 2012. I
fältförsöken fanns upp till 150
gram ts tistel per kvadratmeter.
Det innebär 12 stora tistelskott, vilket är en stor mängd.
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Bot mot knopp och rot

35-50 procent minskning i fältförsök

Figur 1. Vid avskärning minskade tistelskottens vikt (gram torrsubstans/
m2) med cirka 25 procent i krukförsöket från 2012. Samtidigt reducerades
mängden tistelrötter med runt 50 procent.

Vid skörd av höstvetegrödan
hade tistelmängden ovan jord
minskat med cirka 35 procent
år 2011 och 50 procent år 2012
(figur 2).
Positivt på lång sikt

Grödan skadades inte av avskärning om knivarna ställdes in
på rätt sätt. I båda fältförsöken
med höstvete hittades klara samband mellan tistelmängd och
kärnskörd. När tistelmängden
minskade till hälften ovan jord
ökade skörden med cirka 500
kilo vete per hektar.
Resultat från krukförsök
med vårkorn har visat att skörden höjdes och tisteln försvagades genom avskärning två år i
följd. Den långsiktiga effekten
av selektiv avskärning är att tis-

telpopulationen minskar och att
skörden därmed kan öka.
Årsmånen spelar in

Som alltid med mekanisk bekämpning varierar effekten beroende på väder och gröda. För
att få bra effekt är det viktigt
att tistlarna sträcker sig innan
grödan gör det. Annars kommer man inte åt tisteln. År 2008
hade vi exempelvis en väldigt
torr maj-juni. I ett försök med
vårvete sträckte sig vare sig grödan eller tistlarna utan allt stod
och ”stampade”. Sedan började
det regna midsommarveckan
och de började sträckta sig samtidigt. Då gick det inte att köra
med ogrässkäraren utan att få
skador på grödan. Q

Figur 2. I två fältförsök minskade tistelmängden ovan jord (gram torrsubstans/m2) med 35 procent vid 1 avskärning 2011 och 50 procent
efter 2 avskärningar 2012.

SLUTSATS
I ekologisk odling är det viktigt att bekämpa åkertistel när det är
möjligt. Selektiv avskärning ger möjlighet att kontrollera tistel i
växande stråsäd. Metoden leder till en markant försvagning av
tisteln och påverkar inte grödskörden negativt.

RÅDGIVARENS KOMMENTAR
En sexmeters CombCut kostar cirka 180 000 kronor. Maskinen
fungerar bra i vårsäd eftersom tistelns utveckling ofta stämmer bra med optimal tidpunkt för körning i grödans stråskjutning. I
höstvete är det svårare eftersom tisteln inte hunnit sträcka sig när det
passar att köra. Ibland får man köra två gånger eftersom det oftast
kommer en omgång till med tistlar, vilket kan bli bökigt tidsmässigt.
Maskinen fungerar även bra mot åkersenap i vårsäd. Här krävs två körningar. Försöken från SLU visar att tisteln klart reduceras både ovan
och under jord i den aktuella grödan. Frågan är hur tisteln påverkas i
kommande grödor, det vill säga långtidseffekten. Eftersom försöken
visar att rötterna reducerats är det viktigt att direkt efter skörd sönderdela de tistelrötter som är kvar med en kultivator för att försvaga den
ytterligare. Sedan bör en konkurrensstark gröda sås, till exempel råg,
rågvete eller havre. CombCut ska ses som en av många åtgärder mot
tisteln, där den absolut viktigaste faktorn är växtföljden. ”
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