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Sammanfattning 

 

Fokus i denna studie ligger på att sammanställa vilka åtgärder som kan förhindra 

skadeangrepp samt påverka naturliga fiender i en positiv riktning med hjälp av en varierad 

växtföljd som utgångspunkt. Den ska däremot inte ses som en komplett guide av växtskydd. 

 

I den ekologiska odlingen är förebyggande åtgärder för att reducera eller förhindra angrepp av 

skadegörare en huvudsaklig grund. Olika växtskyddande odlingsmetoder måste samverka och 

integreras i en för skadegöraren negativ riktning. En omväxlande växtföljd är ett viktigt 

redskap för ogräsreglering och en del i ett förebyggande växtskydd. Genomtänkta växtföljder 

är en av förutsättningarna för ett lyckat grundresultat för en hållbar växtodling med 

minimerad miljöbelastning. Växtföljden är därmed ett viktigt redskap för att undvika problem 

med svampsjukdomar, insekter och nematoder.  

 

En varierad växtföljd i form av växelbruk och andra växtskyddsstrategier minskar 

skadeeffekter av insekter som morotsfluga och kålfluga. En varierad växtföljd är även 

verksam mot markburna sjukdomar som klumprot. När dessa patogener berövas sin värdväxt 

under en viss tid svälts de ut. Dessutom har växelföljd i kombination med kalkning visat sig 

ha en reducerande effekt på just klumprotsjuka, och är ett exempel på 

växtskyddskombinationer som ger samverkande effekter mot skadegörare. Det är även viktigt 

med att hålla ogräs inom samma växtfamilj nere för att hålla skadeangrepp som annars skulle 

angripa kålväxter och morötter på en låg nivå.  
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1. Inledning 

 

1.1 Växtföljdens historiska bakgrund 

 

Växtföljden har utvecklats och förändrats under historiens lopp.  Den tidiga formen av 

svedjebruk och jordbruk följdes på 1000-talet av det s.k. sädesbruket med träda i växtföljden. 

Koppelbruket där användandet av fleråriga, självsådda vallar praktiseras i början av 1700-

talet. Detta bedöms och anses vara ursprunget till begreppet växtföljd (Adelsköld, Båth, 

Ögren, 1995). 

 

Med växtföljd menas den följd i vilken de olika grödorna kommer efter varandra vid odling. 

Växtföljder började utvecklas på 1700-talet i Sverige (Weidof, 2008). På 1800-talet kom sådd 

av klöverfrö i bruk då växelbruket utvecklades. Växelbruket förde med sig att grönfoder, 

baljväxter, potatis och rotfrukter införlivades i växtföljden. Ett exempel är den så kallade 

Norfolk-växtföljden vilket innebar att år 1 odlades höstsäd, år 2 rotfrukter, år 3 vårsäd och år 

4 odlades en klöver- och gräsvall (Adelsköld, Båth Ögren, 1995).  

 

Växelbruk har gamla anor i Sverige och förr var det självklart att man praktiserade växelbruk 

i både stora och små trädgårdar. På 50-talet när kemikaliejordbruket slog igenom övergav 

man succesivt metoden. Problem som uppstod gödslades eller sprutades bort med kemikalier 

(Israelsson, 2000; Adelsköld, Båth, Ögren, 1995). Med tillgången till de nya hjälpmedlen 

ledde detta till att det främst var långa växtföljder med vallar som minskade (Adelsköld, Båth, 

Ögren, 1995). 

 

Större arealer med färre grödor gjorde det dessutom nödvändigt och ekonomiskt möjligt att 

inskaffa maskiner som var specialanpassade. Det blev nödvändigt att dessa specialmaskiner 

användes för att förränta sig och därmed låstes växtföljden ytterligare till korta omlopp 

(Adelsköld, Båth, Ögren, 1995). 

 

1.2 Bakgrund – varför växtföljd? 

 

Med hjälp av en varierad växtföljd kan människan skapa ekosystem i odlingen som efterliknar 

naturens mångfald och ekosystem. Kunskaper om naturliga processer och 

regleringsmekanismer är vad en ekologisk lantbrukare försöker använda vid planering av 

gårdens produktion. Variation och mångfald är därför stommen i den ekologiska produktionen 

och en omväxlande växtföljd är en god förutsättning för ett bra odlingsresultat (Källander, 

2005). 

 

En växtföljd som är väl uppbyggd är en förutsättning för en uthållig och produktiv odling, och 

är en av grundstenarna i en ekologisk odling. Fel som uppstår i en växtföljd kan bara delvis 

eller inte alls åtgärdas med insatser av andra produktionsmedel som bekämpningsmedel och 

handelsgödsel (Nilsson, 2004). 
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En varierad växtföljd är därmed ett viktigt hjälpmedel för att undvika skadeangrepp av 

insekter, nematoder och svampsjukdomar. Genom att ha tillräckligt långt uppehåll mellan 

olika grödor kan smittotrycket för olika skadegörare hållas nere. För nematoder och andra 

växtskadegörare skall det finnas en begränsad tillgång till värdväxter.(Rölin, 2003). Genom 

att ha en växtföljd som är väl sammansatt läggs grund till goda skördar med friska växter 

(Granstedt, 1998). 

 

Växtföljdssjukdomar är sjukdomar som orsakas av skadegörare i en växtföljd vilka kan 

gynnas av vissa grödor. Det finns även växter som kan fungera som omväxlingsgröda i en 

köksväxtodling ex. spannmål, eftersom de flesta växtföljdsjukdomar som går på potatis och 

grönsaker inte angriper spannmål med undantag för majs som också tillhör gräsfamiljen 

(Granstedt, 1998). 

 

1.3 Tidigare och nuvarande forskning 

 

Kring varierad växtföljd och olika växtskyddsmetoder finns det omfattande forskning, både 

när det gäller långtidseffekter av en varierad växtföljd, bekämpningsmedel påverkan samt 

växtföljdens skadereducerande effekter. Både utomlands och i Sverige, exempelvis via 

Jordbruksverket och SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet finns det mycket vetenskapligt 

arbete kring ämnet. Bland annat har studier visat att ett samordnat sätt att använda olika 

växtskyddsmetoder, där en omväxlande växtföljd har en central roll, har en reducerande effekt 

på skadegörare samtidigt som de skadliga effekterna av kemiska pesticider minskar (Finch, 

Collier, 2000).  En annan undersökning visar på samma sak att om man använder sig av flera 

olika metoder av växtskydd så påverkar man att olika skadegörare minskar (Abawi, Widmer, 

2000).   

 

1.4 Syfte 

 

Huvudsyftet är att undersöka vilka effekter en varierad växtföljd i en ekologisk produktion 

kan ha på reducering eller förebyggande av skadeangrepp. Fokus ligger på växtskydd av 

kålväxter och morötter i ekologisk odling.  En omväxlande växtföljd är bara en del av det 

växtskydd som man använder sig av i ekologisk produktion. Därför kommer studien att ta upp 

växtskydd som i kombination med växelbruk, kan ha en reducerande effekt på skadeangrepp. 

 

1.5 Frågeställningar 

 

• Kan skadeangrepp reduceras med hjälp av en varierad växtföljd och växtskydd i en 

ekologisk odling- dels generellt dels med fokus på kålrötter och morötter? 

• Vilka skadereducerande effekter på kålrötter – morötter kan härledas till en varierad 

växtföljd och växtskydd i en ekologisk odling? 
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1.6 Definitioner - förklaring av växtodlingstermer 

 

Allelopati vissa växters förmåga att avge ämnen som hindrar eller hämmar 

andra växters utveckling (Rämert, 2003). 

 

Bottengröda kallas även för mellanradsgröda och är gröngödsling som sås in 

mellan huvudgrödan (Ögren, 2003). 

Flockblommiga Arter och varietéer som tillhör samma växtfamilj och där b.la 

växter  morötter ingår                                                                    

  

Förfrukt   är i samband med växtföljd inom jordbruk beteckningen 

  på den gröda som skall ersättas vid omläggning av åkermark, det 

  vill säga den gröda som odlats närmast före. Valet av förfrukt 

  kan påverka skörden av den efterföljande grödan, exempelvis 

  genom den mängd kväve som lämnas i marken, samt påverkan på 

  markens struktur (http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfrukt) 

Förfruktsvärde summan av alla direkta och indirekta effekter grödan har på den 

efterföljande grödan och är ett centralt begrepp inom 

växtföljdssammanhang (Källander, 2005). 

  

Gröngödsling med grödor som används till gröngödsling avses växter som inte 

skördas till foder utan där hela biomassan brukas ned i jorden. 

Gröngödsling används för underhåll av det organiska kvävet och 

för efterföljande grödas kväveförsörjning (Granstedt, 1998).  

 

Jordbearbetning brukningsåtgärder med avsikt att bereda och anpassa marken för 

 växtodling i olika former. Vanligen används jordbearbetningen 

 när man plöjer, harvar, fräser och gräver.   

(http://www.ne.se/jordbearbetning) 

 

Jordtrötthet  Med jordtrötthet menas två saker. Om man odlar samma sak på 

samma yta i flera år uppstår det brist på vissa näringsämnen. För 

det andra blir det sjukdomarna i jorden fler och allvarligare 

(Weidof, 2008). 

 

Korsblomstriga Arter/varieteter som hör till växtfamiljen kålväxter (Brassiacea) 

växter 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Förfrukt
http://www.ne.se/jordbearbetning
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Oljeväxter  växter som odlas för att de innehåller en stor mängd fett. Fettet 

 används för framställning av olja. Det finns vanligen lagrat i fröna 

 men ibland också i andra växtdelar; det utvinns genom extraktion 

 eller pressning (främst korsblomstriga växter).       

(http://www.ne.se/oljev%C3%A4xter) 

 

Samodling två eller flera grödor odlas på samma fält, samma år och parallellt 

under större delen av säsongen (Rämert, 2003). 

 

Sporer förökningsorgan hos växter, svampar och bakterier (Weidof, 1998) 

 

Vall Vallen med gräs och baljväxter är den ekologiska gårdens grund. 

Den baljrika vallen fixerar luftens kväve och är den billigaste och 

effektivaste metoden att bygga upp jordens näringsförråd och 

struktur, samt motverka skadegörare och ogräs (Källander, 2005). 

 

2. Metod 

 

2.1 Utformning 

 

Arbetet utförs i form av en litteraturstudie, där en sammanställning och jämförelse av 

vetenskaplig litteratur är slutprodukten. Anledningen till metodval är att det på grund av 

tidsbrist blir svårt att genomföra intervjuer eller enkäter. Det är heller inte realistiskt att 

genomföra någon fältstudie, dels på grund av årstiden, dels på grund av den relativt korta tid 

som finns till förfogande. 

 

2.2 Databaser och sökord 

 

Databaser som har använts är dels fulltextdatabasen ”Academic Search Elite” där jag har 

använt mig av tjänster som fulltext vilket innebär att man kan skriva ut artiklar på ett lätt sätt 

samt av ”Peer Reviewed” som betyder att artikeln är kritiskt granskad. Artiklar har även sökts 

på ”Google Scholar” som är en referensdatabas. Sökord som använts är antingen ”Crop 

rotation”, antingen ensamt eller i kombination med ”Cabbage” eller ”Carrot”. Svenska ord 

som ”växtföljd” i kombination med ”kålväxter” eller ”morötter” har även används. En del 

artiklar har sökts på ”Scince Direct” och där har samma sökord som i den första databasen 

använts. Böcker från bibliotek har även använts.  

 

  

http://www.ne.se/oljeväxter
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3. Avgränsningar 

 

Valet av grödor i en växtföljd bestäms av många faktorer som bl.a. är relaterade till gårdens 

produktionsförutsättningar. Arbetets fokus ligger på en varierad växtföljd för morötter och 

kålväxter. Vidare redovisar uppsatsen på vilka reducerande effekter som omväxlande 

växtföljd kan ha på skadeangrepp på kålväxter och morötter. Studien tar även upp några (men 

inte alla) samverkande effekter av olika växtskydd där en varierad växtföljd är en huvuddel. 

Växtföljdens påverkan på markstruktur, mullhalt och näringspåverkan (bördighet) tas i viss 

mån upp. Lagringssjukdomar tas inte i beaktande.  

 

4. Resultat 

 

4.1 Grundförutsättningar för en varierad växtföljd 

 

Produktion av grönsaker och andra matgrödor drabbas ofta av skadegörare som behöver 

kontrolleras. Förekomsten och graden av angrepp av skadegörare är en indirekt utvärdering av 

markhälsan för specifikt markbruk. För att bevara en bra kvalitet och hälsa i jorden är det 

viktigt att man har en uthållig skötsel som är långsiktig. Det är därför viktigt att förstå och 

välja ut lämpliga växtskyddsmetoder som begränsar eller förebygger skador av sjukdomar 

(Abawi, Widmer, 2000).   

 

Den ideala växtföljden ska helst innehålla helt olika arter från olika växtfamiljer, t.ex. vall 

eller vallliknande växter, spannmål samt hackgröda som potatis eller liknande så att den blir 

varierad. Att växla mellan dessa grödor är viktigt. De odlingsåtgärder som är knutna till de 

grödor man odlar, inverkar dels på sitt eget sätt och dels i samverkan med varandra till en bra 

växtmiljö. Odlingsåtgärderna kan inverka på miljön för mikroorganismerna och vatten-, luft- 

och strukturförhållanden i jorden. Sammanlagt verkar allt detta förebyggande när det gäller 

t.ex. ogräs, sjukdomar och skadedjur. När man utgår från en växtföljd optimerar man hela 

systemets effektivitet snarare än att maximera för enskilda grödor. Det är viktigare att tänka 

på växtföljdseffekter än på förfruktseffekter (Bovin, 2001).  

 

Det finns ett stort antal försök som visar den varierade växtföljdens gynnsamma effekter. De 

flesta grödor ger sämre avkastning vid ensidig odling, men det hela är dock komplext och 

beror på flera olika faktorer. Förhållanden som minskat tryck av skadegörare, minskad 

ogräsförekomst och ett ökat kväveförråd i marken inverkar troligen, men dessa förhållanden 

kan inte helt förklara den ökade avkastningen (Båth, Richter, Ögren, 1999). 

 

I de flesta länder i norra Europa, är det en rådande trend mot integrerad 

skadedjursbekämpning, på engelska, ”integrated pest kontroll” (IPM). I breda termer så är 

IPM en koordination av alla kemiska, kulturella och biologiska kontrollmetoder, som på ett 

sätt maximerar de totala fördelarna och minimerar de skadliga sidoeffekterna som kan uppstå 

om man enbart använder sig av kemiska bekämpningsmedel (Finch, Collier, 2000). 
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Praktiserande av en lämplig och passande växtföljd är ett effektivt och praktiskt 

skötselalternativ för att förhindra växtskadegörare hos många grödor. Många av de 

fördelaktiga effekterna av växtföljd kännetecknas också av deras direkta och indirekta effekter 

på fysiska och kemiska egenskaper i jorden samt att främja och gynna aktiviteten av 

gynnsamma mikroorganismer (Abawi, Widmer, 2000). 

 

4.2 Effekter av en varierad växtföljd och växtskydd hos kålväxter 

 

En växtföljd som är omväxlande är en av de förebyggande odlingsmetoder som 

rekommenderas mot skadegörare. Detta gäller också för angrepp på växtens ovanjordiska del 

där det emellertid kan bildas vilkroppar i jorden vilka kan vara livskraftiga utan värdväxt i 

flera år. En omväxlande växtföljd är verksam mot skadeinsekter som övervintrar i jorden och 

då främst mot insekter med en dålig spridningsförmåga, t.ex. kålgallmygga (Contarinia 

nasturtii) (Rämert, 2003).    

 

Klumprotsjuka orsakas av svampen Plasmodiophora brassiacea och den påverkar hela 

kålsläktet. Vilosporer av P. brassiacea är långlivade i jorden, men antalet sporer kan minskas 

bland annat genom en varierad växtföljd (Donald, Porter, 2009). På grund av att vissa 

sjukdomar angriper flera växtslag i samma familj, exempelvis är växter inom den 

korsblommiga familjen mottaglig för klumprotsjuka, är det därför en bra utgångspunkt att 

gruppera in sina grödor familjevis i växtföljden (Rölin, 2003). Det är viktigt att ha i åtanke att 

växtföljdsåtgärder och jordbearbetning inte är någon garanti för att slippa angrepp då sporer 

med vindens hjälp kan spridas in till fältet långväga ifrån (Kuusk, Dixelius, 2010). 

 

Regelbunden kalkning i växtföljden är en växtskyddsåtgärd som förhindrar förökning av 

svampen. Hur kalken fördelas och blandas in i jorden har stor betydelse liksom vilken 

partikelstorlek som kalkprodukt har. I vissa försök har man tillfälligt lyckats hålla tillbaka 

skadeangrepp med hjälp av mycket stora mängder kalk (60 ton/ha) (Wallenhammar, 1997; 

Weidof, 1998). En anledning till detta kan vara att pH-värdet påverkas och därmed det 

värdefulla bakterielivet i marken (Weidof, 2008). Studier visa dessutom att klumprotsjuka 

frodas i jordar med lågt pH-värde och som är dåligt dränerade. Med en ordnad växtföljd, 

dränering, och kalkning samt med en noggrann rensning av korsblommiga ogräs kan 

klumprotsjuka undvikas (Källander, 2005). 

 

Internationellt betraktas klumprotsjuka som den ekonomiskt mest kostsamma sjukdomen på 

korsblommiga växter. Så många som 300 arter inom familjen Brassiacea, t.ex. raps, rybs, kål, 

kålrötter, rättika, rädisa och ogräs som åkerkål, lomme, åkersenap och penningört rapporteras 

vara mottagliga (Wallenhammar, 1997). 
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Många av de äldre rekommendationer som finns angående smittors varaktighet i jorden och 

därmed lämpliga odlingsintervaller baserades på enskilda observationer från fält, och är inte 

så vetenskapliga. Undersökningar visar att de största angreppen i odling förekommer med fem 

oljeväxtgrödor under en period av sexton år samtidigt som angreppsnivån också var hög på 

fält med två oljeväxtgrödor. Varje enskilt fälts förutsättningar påverkar odlingsintervallet och 

måste därför anpassas därefter. 5-6 år är ett lämpligt intervall mellan oljeväxt- och kålgröda 

under förutsättning att ingen smitta kan påvisas (Wallenhammar, 1997). 

 

Torröta, Leptosphaeria maculans, är en svamp som orsakar skada på kål- och oljeväxter. Det 

är viktigt att förhindra uppkomst av närbesläktade ogräs och spillplantor som kan bilda 

reservoarer för svampen. Dessutom är en väletablerad gröda som är robust är ett bra 

grundskydd mot allvarliga skador (Kuusk, Dixelius, 2010). 

 

En gröda som stimulerar kläckning av skadegörarens ägg eller sporer, men som därefter inte 

fungerar som värdväxt kallas för sanerande gröda. Denna hypotes stöds av internationella 

erfarenheter. Odlare i Danmark har observerat att klumprotsjuka sällan eller aldrig utvecklas 

med purjolök som förfrukt till kålväxter. I försök i Tyskland minskade förekomsten av 

klumprotsjuka med 60 % vid odling av råg i 12 veckor då smittotrycket var högt (Båth, 

Richert, Ögren, 1999). 

 

Det finns två arter av kålflugan, den lilla och stora kålflugan. Den stora har vanligtvis bara en 

generation, men den lilla har 2-3 generationer per år beroende på var i landet man är. Då 

flugan förpuppar sig i marken är det viktigt att vara noga med en omväxlande växtföljd, 

annars finns det en ökad risk för angrepp.  Täckning med duk är effektivt under förutsättning 

att duken fästs ordentligt så att inga öppningar finns. När angreppen är måttliga kan jorden 

kupas upp mot plantan samtidigt som man vattnar så att nya rötter bildas. Ett annat sätt att 

minska effekterna av ett angrepp är marktäckning som dessutom har en gynnsam inverkan på 

kålplantans etablering och rotutveckling (Ögren, Rölin, Ivarsson, Persson, Ekerwald, 1992). 

 

När det gäller att reglera populationen av lilla kålflugan, Delia radicum, har naturliga fiender 

visat sig ha en stor potential, särskilt om det finns goda förutsättningar till att föröka de 

naturliga fienderna i odlingslandskapet. Undersökningar har visat på skalbaggars förmåga att 

genom äggpredation effektivt minska flugpopulationer och att parasitstekeln, Trybliographera 

rapae, har parasiterat upp till 45 % av lilla kålflugans larver (Rämert, Andersson, Nilsson, 

Rännbäck, 2009).  
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4.3 Effekter av en varierad växtföljd och växtskydd hos morötter 

 

Nematoder kan angripa morötter och en varierad växtföljd kan minska skadetrycket. 

Rotgallnematoder angriper morötter andra flockblommiga växter som palsternacka, selleri 

och persilja. Därför skall dessa växter inte komma efter varandra i en växtföljd. Även vit- och 

rödklöver kan fungera som värdväxt åt rotgallnematoden. (Ögren et al. 1992).  

 

Odling av morötter på en öppen och blåsig plats där morotsflugan inte trivs är ett bra sätt för 

att minska risken för angrepp. Att vara noga med en varierad växtföljd är viktigt eftersom 

flugan övervintrar som puppor i marken. Anläggning av ny morotsodling ska ligga minst 250 

m från där det förekommit angrepp på gamla fält. Morotsplantan måste ha 3-4 örtblad för att 

flugan ska välja den framför vilda värdväxter och ett sätt att minska angreppet av 1:a 

generationen kan vara en sen sådd. En varierad växtföljd för morötter bör vara minst 6-7 år 

lång med tanke på ökad risk för sjukdomar och nematoder (Ögren et al. 1992), se exempel på 

en varierad växtföljd i tabell 1.  

 

Det finns grödor som har kapacitet att öka mängden av olika jordbundna parasiter. Det har 

visat sig att vissa växtföljdsparasiter som finns i jorden kräver många års uppehåll i odlingen 

av en viss gröda för att parasiterna ska ”svälta ihjäl” (Weidof, 2008).  

 

Det finns insekter som kan övervintra i flockblommiga ogräs och kan därmed fungerar som 

värdgröda åt t. ex morotsfluga. Det är därför viktigt att hålla efter dessa ogräs. Dessutom ska 

samma växtslag inte odlas två år i följd. Pupporna kläcks då i grödan och användning av 

insektsnät eller fiberduk blir verkningslöst. Populationen av skadeinsekter kan hållas nere 

genom att lägga skiftena i växtföljden på långt avstånd från varandra i områden med få 

grönsaksodlingar (Rölin, 2003) 

 

Det finns väl beprövade prognos- och varningssystem för några olika skadegörare och 

sjukdomar i frilandsodling såsom morotsflugan och jordflyet som båda angriper morötter. Om 

åtgärder sätts in vid rätt tillfälle hämmas skadegörarens angrepp. Bevattning vid rätt tidpunkt 

kan stoppa jordflyets larvutveckling. När marken når en temperatur på 10 grader är troligen 

den bästa tiden. Det är nämligen då den vaknar och börjar krypa upp mot ytan för att 

förpuppas (Persson, 2003).   

 

Att utveckla ett odlingssystem som kombinerar kontrollåtgärderna växtföljd och biologisk 

bekämpning är av stor betydelse. Att skapa goda förutsättningar för platsbundna naturliga 

fiender att förökas och sedan bevaras i höga populationer inom gården skulle kunna vara en 

effektiv biologisk bekämpning som kontrollerar flugornas populationstillväxt. Den biologiska 

bekämpningsstrategin kombineras med en växtföljd som bryter skadegörarens 

populationsutveckling. Denna kombination av metoder skall förhoppningsvis ge en god 

samverkande effekt för att minska populationer av skadegörare (Rämert et al. 2009). 
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4.4 Påverkan av en varierad växtföljd och växtskydd på ogräs  

 

En varierad växtföljd t ex. i form av skilda kulturtider är ett bra sätt att hålla ogräset under 

kontroll. Man kan också tänka sig tidiga och sena, höst- och vårsådda samt ett – och fleråriga 

kulturer. En blandning av planterade och direktsådda grödor är också fördelaktig (Adelsköld, 

Båth, Ögren, 1995).  

 

Många vanligt förekommande korsblomstriga ogräs t.ex. lomme, åkersenap, åkerkål, 

penningört m.fl. angrips av klumprotsjuka och fungerar därmed som värdgröda. Det är därför 

viktigt att bekämpa dessa effektivt i alla odlade grödor och inte minst i vårraps. På odlingar 

med stor förekomst av åkersenap i oljeväxter har angrepp av klumprotsjuka ofta påträffats. 

Stimulering av sporgroning kan dessutom sättas igång av några icke-korsblommiga växtslag 

som hundäxing, krypven och engelskt rajgräs (Wallenhammar, 1997). 

 

Grödans egen konkurrensförmåga varierar med avseende på utvecklingshastigheten och 

växtsättet vilket i sin tur påverkar ogräsets möjlighet att utvecklas. Olika odlingsåtgärder som 

vanligen genomförs i grödan, t.ex. kupning av potatis, påverkar också. Finns det sanerande 

grödor till förväntade parasiter, bör dessa ingå i växtföljden (Adelsköld, 1995).  

 

4.5 En varierad växtföljd med innehåll av vall/gröngödsling  

 

En varierad växtföljd där det ingår vall främjar samtliga slag av marklevande organismer. 

Vallen, som innehåller djuprotade grödor med stora rotsystem såsom lusern och klöver 

stimulerar marklivet, bidrar med organiskt material och luckrar jorden. Vall och gröngödsling 

bidrar till att skapa större mångfald i odlingsmiljön, vilket gynnar den ekologiska balansen 

mellan organismerna, och håller trycket från olika skadegörare nere. Den ökade fuktigheten 

och näringstillgången stimulerar både mikrofloran, markfaunan och skadegörarnas predatorer 

(Källander, 2005). 

 

Gröngödsling och vall medverkar till att skapa en större mångfald i odlingsmiljön, något som 

främjar den ekologiska balansen mellan organismerna samtidigt håller det trycket från olika 

skadegörare nere. Den ökade fuktigheten, näringstillgången och skyddet sätter fart på både 

makrofloran, mikrofaunan och skadegörarnas predatorer. En bottengröda i stråsäd kan skapa 

ett fuktigare klimat och kan därför gynna groningen av svampsporer, och då kan en 

gröngödslingsgröda fungera som mellanvärd för stråsädens skadegörare (Källander, 2005). 

 

En av de viktigaste funktionerna för en gröngödslingsgröda i en växtföljd med grödor som 

t.ex. morötter är dess positiva inverkan på jordstrukturen. Även mullhalten ökar eller bevaras 

vilket är viktigt i växtföljder med regelbunden bevattning och där marken bearbetas 

mekaniskt (Ögren, 2003). 
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Vall är den gröda som i högsta grad har en positiv effekt på markstrukturen. En vall som är 

flerårig bidrar både med frånvaro av bearbetning och också ackumulering av organiskt 

substans som leder till att andelen aggregat i matjordslagret ökar och stabiliseras. 

Spannmålsväxtföljder kan vara ensidiga och med mycket lite tillförsel av organiskt material 

och det tär på jordens mullhalt och jordstrukturen försämras på sikt särskilt om växtrester som 

halm bortförs från odlingsmarken. Detta påverkar grödorna i negativ riktning och kan göra 

dem mer känsliga för skadeangrepp (Källander, 2005). 

Täta, välvuxna grödor av vall och gröngödsling fungerar bra som sanerare av ogräs. Både 

ettåriga och fleråriga ogräs undertrycks i dessa, förutom några lågväxande ogräs som kan 

förökas. Blir vallen eller gröngödslingsgrödan dåligt etablerad däremot kan även kvickrot 

breda ut sig (Adelsköld, Båth, Ögren, 1995).  

 

I ekologisk odling är kvävefixering från vallar och gröngödslingsgrödor den viktigaste 

kvävekällan (Rölin, 2003). Bilaga/Tabell 2 visar exempel på hur stor procentuell del vall och 

gröngödsling kan utgöra (Rölin, 2003). 

 

4.6 Förfrukter och dess effekter 

 

En grödas inverkan på efterkommande gröda i dessa avseenden kallas förfruktsvärde, ett 

centralt koncept i växtföljdssammanhang. Att vid planering av växtföljden ta hänsyn till 

förfruktseffekter, innebär att man placerar in växterna i rotation utifrån vilken effekt de har på 

nästföljande gröda (Båth, Richert, Ögren, 1999). 

 

Den största betydelsen hos en förfrukt ligger i dess förmåga att motverka växtföljdssjukdomar 

hos efterföljande grödor, ofta i kombination med att bidra till positivt förfruktsvärde 

exempelvis förbättrad markbördighet (Weidof, 2008). Värdet varierar också beroende på 

vilken gröda som följer efter förfrukten. Förfrukten får inte vara värdväxt till skadegörare på 

den efterföljande grödan, och inte heller föröka upp ogräs som är svårbekämpade i 

efterföljande gröda. Förfrukten får inte hämma efterföljande grödas utveckling utan helst ska 

förfrukten stimulera efterföljande grödas utveckling (Adelsköld et al. 1995).   

 

Förfrukter som är lämpliga till kålväxter är grödor som lämnar mycket näringsrikt material 

efter sig, t.ex. gröngödsling eller vall. Förfrukter som är olämpliga är andra korsblommiga 

växter, t. ex broccoli och pepparrot, på grund av risken för klumprotsjuka eller 

kålflugeangrepp (Båth, Richert, Ögren 1999).  
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Morot är beroende av en bra markstruktur och en jämn såbädd för att tillväxten skall bli god. 

Grödor som förbättrar markstrukturen är därmed lämpliga som förfrukter till morot 

(Adelsköld et al. 1995; Båth, Richert, Ögren, 1999; Ögren, et al. 1992). Däremot får inte 

förfrukten lämna kvar så mycket organiskt material som inte är omsatt. Då kan arbetet med att 

åstadkomma en jämn såbädd försvåras avsevärt. Om man som i bilaga 1 har kål som förfrukt 

till morot, bör kålstabbarna plöjas eller på annat sätt avlägsnas. Andra flockblommiga växter 

som palsternacka eller selleri är inte lämpliga som förfrukt med tanke på växtföljdssjukdomar 

(Adelsköld et al. 1995; Båth, Richert, Ögren, 1999). 

 

4.7 Samodling och fånggrödor/bottengrödor 

 

Variation i odlingen kan skapas på flera olika sätt. Ett sätt är samodling, där man odlar flera 

grödor tillsammans, t ex mellan stråsäd och bottengrödor vilket leder till att en del 

skadeinsekter missgynnas för att de inte lika lätt hittar sin värdväxt. Bottengrödan som oftast 

är en baljväxt exempelvis klöver, samlar och förser jorden med ny näring och energi, 

samtidigt som huvudgrödan växer, samtidigt som jorden utnyttjas mer effektivt. Mikrolivet 

och markstrukturen gynnas då jorden är täckt på detta sätt, samtidigt som ogräsen hämnas av 

en insådd bottengröda och (Båth, Richert, Ögren, 1999) 

 

Fånggrödor och gröngödsling anses förhindra förökning av många jordbundna skadegörare. 

En sannolik förklaring till detta är att organiskt material sätter fart på mikrolivet och därmed 

konkurrensen i jorden (Adelsköld et al. 1995). Grödor ansamlar kol genom 

fotosyntesprocessen. När de myllas ned i jorden tillförs marken nytt kol i form av organiskt 

material som kan ingå i uppbyggnaden av humusämnen. Detta kan påverka skadekontrollen, 

genom att mikrolivet i marken ökar konkurrensen mellan organismerna och därmed minska 

risken för att markburna sjukdomar blossar upp (Ögren, 2003). 

 

Då morötter utvecklas långsamt i början av säsongen lämpar de sig inte så bra för att 

samodlas med bottengrödor. Väljer man ändå att ha en bottengröda, bör den vara svagväxande 

och helst sås senare än morötterna. Ur växtskyddssynpunkt har fördelar med bottengrödor 

noterats i försök, bland annat konkurrerar de med ogräs som kan fungera som värdväxt för 

skadegörare. (Ögren et al. 1992).  
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4.8 Mykorrhiza som växskyddsåtgärd 

 

Mykorrhiza är en symbios där en svamp byter näringsämnen som fosfor mot kolhydrater från 

en växt (Weidof, 2008). Växtskadegörare kan påverkas en del av mykorrhizasvampar. De 

negativa effekterna av rotpatogena svampar och nematoder kan motverkas av 

mykorrhizabildning, eller minska den patogena organismens population. En direkt påverkan 

genom att resistensmekanismer hos växten aktiveras anses vara orsaken. Det blir också en 

konkurrens mellan svamparna och den patogena organismen om näring och utrymme och det 

kan råda direkt motsättning mellan organismerna (Kling, 1998). Att grödan blir mindre 

känslig för uttorkning och angrepp av växtpatogener är effekter av mykorrhiza. Även att 

markstrukturen förbättras av mycelet omkring växternas rötter, samt att fotosynteshastigheten 

och klorofyllbildningen ökar, vilket stärker grödorna (Båth, Richert, Ögren, 1999).   

 

För att gynna en framgångsrik symbios mellan mykorrhiza och värdväxt är det viktig med en 

varierad växtföljd. Om samma gröda odlas år efter år påverkas sammansättningen mykorrhiza 

mot arter som är mindre effektiva, i synnerhet om grödan är en mindre mykorrhizaberoende 

art (Båth, Richert, Ögren, 1999). Kålväxter är exempel på grödor som inte alls bildar 

mykorrhiza. Odling av dessa växter betyder att svamparna inte har någon mat den säsongen. 

Efter någon säsong med mykorrhizabildande grödor återhämtar sig dock förrådet av 

svampsporer (Kling, 1998; Källander, 1999). Morötter är en mykorrhizaberoende gröda 

(Källander 1999), och därför kanske det inte är helt optimalt att ha morot efter kål som det är i 

föreslagen växtföljd, se tabell 1. Undersökningar har påvisat att populationen av mykorrhiza 

är större och mer verksam i ekologiska system än i konventionella (Båth, Richert, Ögren, 

1999).  

 

Förekomst av mykorrhizasvamp i fält påverkas också av växtföljden. Svamparna, som är helt 

beroende av växten för att kunna fullfölja sin livscykel och växa, förökas och gynnas olika 

mycket av olika arter (Kling, 1998). 

 

Odling av fånggrödor som är mykorrhizabildande grödor innebär att svampen har mat även 

under vintersäsongen. I och med det hinner inte mycelet dö innan en ny gröda etableras efter 

nedbrukning av fånggrödan (Kling, 1998).  
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4.9 Åtgärder och strategier mot skadeangrepp 

 

I växtföljden bör det vara minst 5-6 år mellan växter som är mottagliga för infektion och 

korsblommiga ogräs måste hållas efter så att man inte förökar skadegörare (Pettersson, 1998). 

Förutom växtskyddsmedel och växtresistens hos grödor, är odling av bottengröda ett av de 

enklaste sätten att minimera skadeangrepp. Andra alternativ är att odla grödor när de inte är i 

säsong (svårt i Sverige) för att undvika attack av vissa skadedjur eller att odla grödor på ett 

tillräckligt långt avstånd från tidigare infekterade områden för att hålla skadedjursangrepp på 

extremt låga nivåer (Finch, Collier, 2000) 

 

Ett ämne som ger upphov till att skadegöraren orienteras bort från retningskällan, kallas för 

repellent och fungerar därmed som ett växtskyddsmedel. Det finns många råd på växter som 

har repellerande verkan på insekter, exempelvis åkerfräken och brännässla. Problemet är att 

det endast är ett fåtal försök som är vetenskapligt undersökta. Sågspån fungerar som repellent 

mot morotsbladloppans spridning och det har visat sig ha en god effekt vid måttliga 

insektsangrepp. Så fort morötterna kommer upp skall sågspånet börja spridas mellan 

morotsraderna och sedan pågå varje vecka fram till den 10-15 juli (Rämert et al. 2003). 

 

Allelopatiska reaktioner är reaktioner med hämmande effekter av biokemisk karaktär. Bland 

annat har det fastställts att nedvissnade plantrester av vissa kålväxter och baljväxter samt 

extrakt från squashblad har denna effekt. En del växter tillverkar rotexudat exempelvis 

sparris, och är en vätska som man tror är toxiska för nematoder. (Adelsköld, Båth, Ögren, 

1995). Anledningen till detta är att vissa växter utsöndrar biokemiska substanser som 

stimulerar eller hämmar andra växters livsprocesser. Vissa växter kan exempelvis hämma 

andra grödors groning (Källander, 2005). 

 

Resistenta sorter eller sorter som är motståndskraftiga är något som kan utnyttjas som en 

lyckosam metod att förebygga skadeangrepp.  Även fast resistensen inte är fullkomlig kan det 

vara ett verktyg att använda i kombination med andra metoder (Rämert, 2003). 

 

Exempel på där det rekommenderas att odla motståndskraftiga grödor är i kombination med 

noggrann nedbrukning av växtrester tillsammans med en varierad växtföljd. När växterna 

blandas in i jorden bryts de ner snabbare och genom att odla grödan med långa intervaller 

förhindras en förökning av smittan (Kuusk, Dixelius, 2010). Förvaltning av växtrester efter 

skörd anses nödvändigt för att minimera en negativ effekt på efterföljande gröda. Rester kan 

antingen lämnas kvar på markytan för att förbättra förmågan att hålla kvar vatten i jorden eller 

kan det brännas eller brukas ner i jorden för att minska effekten av skadegörare. Nedbrukning 

av växtrest i jorden stimulerar ofta den mikrobiella aktiviteten som biologiskt kan minska den 

skadliga aktiviteten (Conway, 1996). 
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Åtskilliga skadegörare angriper flera arter inom samma växtfamilj. Många problem kan därför 

undvikas om endast en gröda per familj finns representerad i odlingssystemet. Finns det 

grödor från samma familj bör de placeras tillsammans i växtföljden. Hela tiden bör man tänka 

på parasiternas övervintringsförmåga och livscykler. För parasiter med god 

spridningsförmåga bör de geografiska avstånden mellan skiftena år från år vara så långa som 

möjligt. Växtföljdens längd bör även anpassas efter de aktuella parasiterna (Adelsköld et al. 

1995). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att växtföljden bör utformas så att den minimerar risken 

för skadegörare på kulturväxterna, bygger upp markens mullhalt, struktur och bördighet samt 

håller tillbaka ogräsfloran (Båth, Richert, Ögren, 1999).  

 

4.10 Växtföljd ger resultat 

 

Växtföljder med morot har undersökts i flera nordiska länder om än i konventionell odling. I 

samtliga experiment blir avkastningen större med en varierad växtföljd. Ett trettonårigt 

växtföljdsförsök utfördes i Danmark mellan 1967 och 1979. I det led där morot odlades 

tretton år i rad blev morötterna klassificerade som 2:a klass efter fem år, och som 

oanvändbara efter elva år. Skälen till kvalitetsnedsättningen var angrepp av violett rotfiltsjuka 

(Helicoba ridium purpureum) och morotsnematod (Heterodera carotae) (Båth, Richert, 

Ögren, 1999).  
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5. Diskussion 

 

5.1 Allmän diskussion kring varierad växtföljd 

 

Det finns en mycket hög potential med en varierad växtföljd som metod för att förbättra 

resultatet för odling av kål och morötter. Det som främst har kommit fram i denna studie är att 

det finns flera undersökningar som visar den varierade växtföljdens gynnsamma effekter. När 

man utgår från ett växtföljdstänkande optimerar man hela systemets effektivitet snarare än 

maximera för enskilda grödor. En varierad växtföljd med en gröngödslande gröda som inte 

går att sälja, förbättrar dock hela odlingsarealen när det gäller ett förbättrat mikroliv, bättre 

jordstruktur och näringstillgång främst i form av kväve samt begränsning av parasiter. 

Praktiserande av en omväxlande växtföljd är därmed ett effektivt och praktiskt 

skötselalternativ för att förhindra växtskadegörare hos många grödor.  

 

Många artspecifika svampsjukdomar gynnas om en viss gröda återkommer ofta i växtföljden. 

När avbrottsväxter som vall ingår i en växtföljd minskar trycket av skadegörande svampar 

som annars skulle angripa olika grödor lättare.  En varierad växtföljd är därmed en effektiv 

teknik för att kontrollera växtskadegörare och en naturlig väg att sanera jorden. 

 

I ekologisk odling kan en dålig eller ensidig växtföljd dels leda till en förökning av jordburna 

skadegörare, dels ge problem med ogräs vilka kan fungera som värdväxt för skadegörare. 

Därför är kunskap om värdväxter för olika skadegörare viktig så att man kan undvika dem. 

Bland annat så bidrar en diversifierad växtföljd till att minska olika typer av ogräs som kan 

fungera som värdväxt för skadegörare. Exempelvis ska korsblommiga ogräs tas bort för att 

undvika skadeangrepp på kålväxter. 

 

Som uppsatsen visar finns det många växtskyddsmetoder för att förbättra resultatet av 

ekologisk odling. Genom att göra en växtföljd som väl utnyttjar de olika effekterna vilka 

samverkar med andra strategier kan man påverka så att skadeangrepp minskar. Både källor 

och resultat är relativt entydiga när de visar på de positiva effekterna av en varierad växtföljd 

speciellt om det finns en kombination med andra verksamma skyddsmetoder.  

 

En varierad växtföljd är med andra ord ett viktigt hjälpmedel för förebyggande växtskydd 

växtnäringsförsörjning och ogräsreglering. En väl genomtänkt växtföljd är en förutsättning för 

att man skall kunna minimera belastning på miljön och för att man skall kunna få ett lyckat 

odlingsresultat.  
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5.2 Diskussion kring ett exempel på varierad växtföljd 

 

5.2.1  Tabell 1. En varierad växtföljd med flera grönsaksgrödor 

 

Att utgå från en grundväxtföljd är ett praktiskt sätt att få det att fungera när man skall odla 

olika grönsaker som återkommer vartenda år med samma tidsuppehåll och med samma 

arealer. 

 

Denna växtföljd är lämplig för en odling på en gård som vill ha direktförsäljning av grönsaker 

(Rölin 2003).  

 

År  Skifte 1 Skifte 2  Skifte 3  Skifte 4  Skifte 5  Skifte 6 Skifte 7 

 1 Vall Vall Kålväxter Morot Grön- 

gödsling 

Sallat Lök/ärt 

 2 Lök/ärt Vall Vall  Kålväxter Morot Grön-

gödsling 

Sallat 

 3 Sallat Lök/ärt Vall Vall  Kålväxter Morot Grön-

gödsling 

 4 Grön- 

gödsling 

Sallat Lök/ärt Vall Vall Kålväxter  Morot 

 5 Morot Grön- 

gödsling 

Sallat Lök/ärt Vall  Vall Kålväxter 

 6 Kålväxter Morot Grön- 

gödsling 

Sallat Lök/ärt Vall Vall  

 7 Vall Kålväxter Morot Grön- 

gödsling 

Sallat Lök/ärt Vall 

 8 Vall Vall Kålväxter Morot Grön- 

gödsling 

Sallat Lök/ärt 

Modifierad från (Rölin 2003).  

 

Grönsakerna grupperas familjevis i växtföljden för att få ett uthålligt system när flera olika 

grönsaker odlas och som skulle kunna användas vid en direktförsäljning. Detta schema är 

meningen att fungera som inspiration vid planering av en växtföljd (Rölin 2003).  
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Vallen vilken sås in det första året är med fördel en gröngödslingsvall med både vit - och 

rödklöver samt gräs. Vallen bör dessutom slås flera gånger under säsongen. Andra året kan 

vallen skördas till djurmat eller om man har möjlighet kan grönmassa från vallen tillföras som 

marktäckning för växter som kräver mycket näring exempelvis kålväxter. Det finns gott om 

näring efter den tvååriga vallen vilket passar gurka, squash och de flesta kålväxter.  

I gröngödslingen som är år 5 bör övervintrande grödor ingå för att minska näringsläckage. 

Gröngödslingen kan då fortsätta att växa under våren och försommaren år 6 där sena 

planteringar av spenat och sallat kan inplanteras. Växtföljden inrymmer stora mängder grödor 

till försäljning och tillförsel av växtnäring kan därför behövas.   

 

5.2.2  Tabell 2. Den procentuella fördelningen av grödor från tabell 1 

 

År Gröda 

1. Vall 

2. Vall 

3. Korsblommiga växter t.ex. broccoli(och 

gurkväxter om man vill) 

4.  Flockblommiga växter t.ex. morot 

5.  Gröngödsling 

6.  Korgblommiga växter t.ex. sallat (och 

målleväxter som rödbeta om man vill) 

7.  Liljeväxter och ärtväxter 

Procentuell fördelning mellan olika grödor på 

hela arealen 

44 % Gröngödsling och vall 

14 % Korsblommiga växter (och gurkväxter) 

14 % Flockblommiga växter 

14 % Korgblommiga (och målleväxter) 

14 %  Liljeväxter och ärtväxter 

Modifierad från (Rölin 2003). 

 

Vall och gröngödsling i denna växtföljd utgör 44 % av den totala odlingen. Även om det sker 

en nedgödsling av gröngödslingen och vallen, kan växtnäring behöva tillföras då en stor del 

av grödorna går till försäljning (Rölin 2003). 

 

Alla skiften har för det mesta olika förutsättningar genom variation i jordart och 

odlingshistoria. En varierad växtföljd bör därför anpassas till varje enskilt skifte. Exempelvis 

kan en mager jord behöva tillföras mer organiskt material än en jord som är bördig. Även 

längden på vallar och gröngödslingar samt skördeintensitet av vallen kan behöva varieras och 

anpassas mellan olika skiften.  
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6. Slutsatser 

 

En övergång till ekologisk odling är den mest långtgående strategin för att minska effekter 

orsakade av växtskyddsmedel, dels för att man utnyttjar naturens regleringsmekanismer dels 

för att man sätter mångfald i system.  

 

Även om varierad växtföljd i sig har en reducerande effekt på skadeangrepp och ett sätt att 

motverka effekten av skadegörare, är enbart växelbruk i sig är inte tillräckligt effektivt för att 

minska och motverka skadeangrepp. För att man skall få ut mesta effekt av en god växtföljd, 

behövs en kombination av växtskyddmetoder som ger samverkande effekter.   

 

7. Vidare forskning 

 

Fler studier där det ytterligare klargörs hur olika miljöfaktorer påverkar 

sjukdomsutvecklingen i ett större perspektiv t.ex., jordtemperatur, markfuktighet, pH-värde, 

jordart och jordstruktur vore önskvärt. Denna studie har visat att kalkning, och därmed pH-

värdet, kan påverka förekomsten av klumprotsjuka, men det skulle vara intressant att ta reda 

på hur de olika förhållandena i marken påverkar grödor.  

 

Mykorrhizan som finns i marken utgör en potential som vi behöver lära oss mer om för att 

bättre kunna samverka med. En mykorrhiza som fungerar väl kan innebära ett minskat behov 

av fosforgödsling, en förbättrad markstruktur vilket leder till friskare växter. Den dolda 

mykorrhizan kan således vara en av förutsättningarna för framtidens ekologiska 

odlingssystem. 

 

För den som har tid och möjlighet kan man komplettera studien med fler växtskyddsstrategier 

som ger synergieffekter tillsammans med en varierad växtföljd och göra studien mer 

komplett. Det skulle även vara intressant att gå in mer på djupet rörande växtskyddseffekter. 

Exempel på vad man skulle kunna undersöka är vilka faktorer som påverkar inaktivering av 

patogener, om det finns några? 
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