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Sammanfattning 
Jordbearbetning är en effektiv kontrollmetod mot perenna ogräs, såsom kvickrot (Elymus repens 
L.), delvis på grund av att bearbetningen sönderdelar ogräsens underjordiska lagringsorgan (rhi-
zom). Jordbearbetning ökar dock risken för näringsläckage, och det är svårt att kombinera jord-
bearbetning med en växande gröda. I denna studie använde vi oss av en prototyp med vertikala 
diskar för att fragmentera kvickrotens rhizomer med minimal störning av jord och gröda. Målet 
var att utveckla en metod för kvickrotskontroll i gräs-klövergrödor med en kombination av rhi-
zomfragmentering och putsning. Experimenten utfördes 2014 och 2015 i Uppsala, med rhizom-
fragmentering utförd innan sådd (TRF), i den växande grödan (SRF) eller både och (TRF + 
SRF). Rhizomfragmenteringen kombinerades med upprepad putsning och tre vallgrödor (vitklö-
ver, italienskt rajgräs eller en blandning av båda) samt kontroll. 

Resultaten visar att i gräs-klövergrödan minskade rhizomfragmenteringen vikten av kvickrots-
rhizom, ökade mängden italienskt rajgräs och det fanns en tendens till ökad mängd vitklöver. 
TRF och SRF hade liknande effekt på kvickrotsrhizomvikten, ca 40 % minskning jämfört med 
kontrollen, men SRF ökade mängden italienskt rajgräs mer än TRF. TRF + SRF hade större 
effekt än en enda fragmentering och reducerade kvickrotsrhizomvikten med 55 % jämfört med 
kontrollen, medan skottvikten av italienskt rajgräs tripplades. Upprepad putsning reducerade 
kvickrotsrhizomvikten med ca 75 % och när putsning kombinerades med rhizomfragmentering 
var det en tendens till ännu större minskning, ca 80 % i genomsnitt. 

Vår slutsats är att rhizomfragmentering med vertikala diskar kan användas både innan sådd och i 
den växande grödan för att förbättra kontrollen av kvickrot i en gräs-klövergröda. 
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