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Konklusion
Projektet er i dets indledende fase og nyt 

udstyr til nye dyrkningsmetoder (partiel 

bearbejdning og dyrkning på volde) er 

under udvikling. Det er derfor begræn-

sede muligheder for at uddrage konklu-

sioner. Generelt forløber projektet som 

skitseret i projektformuleringen (projek-

tet fi nansieres af innovationsloven) og 

de foreløbige erfaringer med forsøgs-

afvikling og udvikling af nye metoder 

er positive. De tydeligste tendenser i 

årets forsøg er udbyttetab ved dyrkning 

af efterafgrøder og udbyttetab ved sen 

pløjning frem for tidlig pløjning. Nye 

metoder under udvikling (dyrkning på ef-

terårsvolde og partiel dyrkning) har givet 

udbytte på højde med pløjning.

Formål og metoder
I projektet undersøges etablering, vækst 

og kvælstofopsamling hos gul sennep 

etableret ved henholdsvis øverlig og dyb 

stubbearbejdning. Dernæst undersøges 

effekten af stubbearbejdning og gul 

sennep på den efterfølgende afgrøde af 

sukkerroe. Sukkerroer dyrkes traditionelt 

med efterårspløjning (to pløjetidspunk-

ter) samt ved hjælp af nye metoder under 

udvikling og afprøvning. Dette omfatter 

partiel bearbejdning, hvor der kun laves 

dyb bearbejdning i relation til roeræk-

kerne samt dyrkning af sukkerroer på 

volde anlagt i sensommeren året før. 

Endelig er der forsøgsled med reduceret 

bearbejdning, hvis primære formål er at 

karakterisere jordens beskaffenhed, så-

fremt der ikke udføres jordbearbejdning.

I projektet følges roernes vækst og ud-

vikling såvel over som under jorden. I 

den forbindelse samarbejdes med Forsk-

ningscenter Årslev, Århus Universitet, 

som står for måling af dyb rodvækst. 

Dernæst udføres en række jordfysiske 

målinger (blandt andet jordmodstand, 

infi ltrationsrate, blåfarvning) for at kvan-

tifi cere behov for og effekt af den udførte 

jordbearbejdning. Dernæst undersøges 

gul senneps sanerende effekt overfor    

roecystenematoder i de forsøg, hvor der 

er nematoder til stede på forsøgsarea-

lerne.

Resultater og diskussion
I efteråret 2007 blev der anlagt tre forsøg 

i Sverige og to forsøg i Danmark. Af 

praktiske årsager blev kun de to forsøg 

Jordbearbejdning og efterafgrøder (2)
Otto Nielsen

Jordbearbejdning

(udført sept.-nov. '07) - sennep + sennep 2 - sennep + sennep 2

Reduceret bearbejdning 13,96 10,99 16,16 13,80

Partiel bearbejdning 15,56 14,68 16,41 15,82

Tidlig pløjning 16,16 15,42 16,36 15,34

Sen pløjning 15,77 14,76 15,83 15,19

Efterårsvolde * * 16,19 15,40

1) Stubbearbejdningsdybde i august med samtidig etablering af gul sennep

*Ikke gennemført

Øverlig (3-5 cm) 1 Dyb (15-18 cm) 1

Sukkerudbytte (t/ha)

2) Udover gul sennep var der relativt store mængder spildkorn og græs-ukrudt i parceller med 
efterafgrøde, mens al vegation i referenceparceller blev bekæmpet med glyfosat.

Tabel 1. Sukkerudbytte i relation til stubbearbejdning og efterafgrøde samt efterføl-
gende jordbearbejdning (gennemsnit af to forsøg). Partiel bearbejdning og dyrkning på 
volde anlagt i sensommeren året før er nye metoder under udvikling og afprøvning. 

Billede fra et af de nyanlagte forsøg. Forrest i billedet ses areal, hvor der er lavet 
dyb partiel bearbejdning i en voksende efterafgrøde. Bagved ses volde – først uden 
efterafgrøder mellem rækkerne og derefter med efterafgrøder mellem rækkerne. End-
videre ses der felter med reduceret bearbejdning med og uden efterafgrøder samt 
pløjede arealer (to pløjetidspunkter).
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i Danmark samt dele af det ene forsøg 

i Sverige videreført til høst i 2008. Det 

gennemsnitlige sukkerudbytte for de to 

danske forsøg er vist i tabel 1. I efter-

året 2008 er fi re forsøg blevet anlagt i 

Danmark. Tre af forsøgene følger det 

generelle forsøgsdesign med 20 kombi-

nationer af stubbearbejdning, efterafgrø-

dedyrkning og efterfølgende jordbear-

bejdning (forsøgsdesign fremgår af tabel 

1, idet alle 20 kombinationer fremover 

gennemføres). I det fjerde forsøg afprø-

ves forskellige kombinationer af harve-

tænder til dyb partiel bearbejdning (15-

18 cm) i en voksende efterafgrøde.  

I første halvår af 2008 er der blevet kon-

strueret nyt udstyr til udførelse af dyb 

partiel bearbejdning i efteråret 2008. Ud-

styret, der blev anvendt i efteråret 2007 

var lettere modifi ceret udstyr fra et tid-

ligere projekt (NETE). Dette fungerede 

ikke tilfredsstillende og resultaterne fra 

årets forsøg er derfor ikke nødvendigvis 

retvisende for denne teknik. Ligeledes er 

konceptet for dyrkning på volde blevet 

ændret således, at voldene nu anlægges 

i pløjejord i stedet for harvet jord for at 

reducere problemer med spildkorn og 

græsukrudt.

I vinteren 2008/2009 konstrueres udstyr 

til partiel såbedstilberedning (kun jord-

bearbejdning i kommende roerækker i 20 

cm bredde). Det forventes at såbeddets 

kvalitet med dette udstyr bliver bedre 

end i foråret 2008, hvor en modifi ceret 

tandfræser blev anvendt til såbedstil-

beredning i alle forsøgsled og generelt 

bevirkede et for løst såbed. 

Projektets forløb vil løbende blive for-

midlet i Sukkerroenyt samt ved møder og 

fremvisninger i vækstsæsonen.


