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Välj rätt mot mott
Vräk majsmottet från sin
lägenhet i majsstjälken.
Då hindrar vi liggmajs och
skördebortfall. Flera maskinlösningar finns för att
sönderdela stubben. Men de
fungerar olika bra.

Majsmottet är en liten fjäril
med stor möjlighet att förstöra
för majsodlaren. Stor odling
och monokultur gör att den
kan uppförökas och på sikt bli
ett stort problem. Men med
rätt åtgärder kan vi stoppa den.
Det gäller att bearbeta stubben så att mottets larv inte kan
övervintra.
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Liggmajs tar skörd

Det är larven som gör skadan
och problemet är liggmajs. Larven som utvecklas i majsens
stjälk gnager på olika ställen
och ger då en brottsanvisning
så att stjälken knäcks. Detta
kan ske på olika ställen på stjälken. Kraftiga angrepp med
2-3 larver per planta ger 10-30
procent i skördetapp enligt
tyska uppskattningar. Gnaget
ger plantan sämre näringsupptag och skadan kan vara en inkörsport för fusariumsvamp.
Ofta blir det liggmajs i avgränsade områden på fältet. Larven
röjer sig med lite mjöl och ett
gnaghål på stjälk eller kolv, och
man kan ofta hitta den inne i
plantan.

Sverige. Den har vandrat söderifrån och den röner stor
uppmärksamhet i den större
majsodlingen i exempelvis
Danmark och Tyskland. Man
kan inte säga att den är ett problem i Sverige än. Några större
skördebortfall förekommer
knappast. Kemisk bekämpning är möjlig men precisionen är dålig. Det är svårt att
hitta rätt tid för att sätta in åtgärden. Men vi är nu i ett läge
med stor chans att förebygga
framtida problem. Och vägen
är stubbnedbrukning.

lägenhet. I internoden mellan majsens noder har larven
en skyddad vinterbostad. Det
finns två verkningssätt. Sönderskuren stubb gör att larven

Chans att förebygga

Stubba mottets lägenhet

inte kan övervintra. Nedplöjd
stubb gör att fjärilen inte tar
sig upp. Både sönderdela stubb

Det är bara några år sedan
majsmottet först upptäcktes i
14
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Nyckeln till att sabotera för
mottet ligger i att förstöra dess

Vi är nu i ett läge
med stor chans
att förebygga
framtida problem

och plöja ner den ger naturligtvis säkrast effekt. Tyska
försök visar att plöjning nästan helt fick bort mottlarverna.
Försöken visade också att det
var många levande larver kvar
i den lilla biten längst ner vid
roten, som kan vara svår att
sönderdela. Hit ner kommer
mottlarven sent på säsongen
och den blir viktigast att köra
sönder efter kärnmajs. n
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Stora poster kräver
stor kunskap
Vissa fältinsatser påverkar företagets kostnadsposter i bokslutet mer än andra. Många av
dem kräver ett strategiskt tänk men framför allt
kunskap för att bli optimala. Större poster som
markköp, täckdikning och plogens vara eller
icke vara är några exempel som tas upp i detta
nummer av Arvensis.
I Tyskland ser man ett uppsving för plogen
i arbetet med nya strategier mot ogräs. Vad
är rätt för din gård? Storleksrationalisering vid
markköp kan minska kostnader i växtodlingen,
men ska inte övervärderas. Om man samtidigt
förlorar förmågan att göra saker i rätt tid försvinner fördelarna, menar Axel Lundberg. Vid
investering i täckdikning kan man tveka vid beslutet eftersom kostnaden är stor, hur kan man
räkna? Vi ser exemplet från ett företag utanför
Lidköping.
Men så ibland är det som inte görs det som
räknas. Läs artikeln över utfallet av två olika strategier i Rapsmästaren.
Trevlig läsning!
Emma Hjelm,
Arvensis

Ur innehållet:

8

Höga insatser kostade rapsskörd
Leden skiljer i Rapsmästaren

metod att beräkna kväveupptag
10 Ny
N-tester & GreenSeeker jobbar ihop
areal får inte sänka skörden
12 Ny
Räkna på rationaliseringen
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Nya länder dominerar exporten
Ger oss både hot och möjligheter

Bedöm organiska gödselns kväve
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Bekämpning med herbicidtolerans
Nytt system i sockerbetor

Intensivare jordbearbetning igen
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Men även grödvalet påverkar
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