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Jordbearbejdning og efterafgrøder 
Otto Nielsen, otto.nielsen@nordicsugar.com 

Konklusioner på baggrund af et to års undersøgelser 
Gul sennep dyrket stribevis eller mellem volde optog mindst ligeså meget kvælstof som gul sennep 
dyrket i fuld bestand. 

Gul sennep havde negativ effekt på sukkerroernes udvikling og udbytte i de to første forsøgsår. 
Effekten af gul sennep skyldtes, at efterafgrøden optog uorganisk kvælstof, som ellers ville have 
været tilgængelig for roerne om foråret på grund af langsom udvaskning af nitrat over vinteren. 

Gul sennep havde generelt en svag positiv effekt på kvaliteten af sukkerroerne (højere 
sukkerprocent, lavere amino-N indhold og mindre jordvedhæng). 

De nye teknikker (partiel bearbejdning og anlæg på volde) var i de bedste tilfælde på niveau med 
efterårspløjning, men dyrkningssikkerheden var lavere. Det forventes at dyrkningssikkerheden 
relativt nemt kan øges gennem forbedringer af det anvendte redskab. 

De nye teknikker havde problemer med at håndtere kraftige og langstråede efterafgrøder, som ved 
såbedstilberedningen lå på tværs af de kommende roerækker. 

Undersøgelser af jordens modstand og aggregatfordeling i såbed kan forklare reduceret 
dyrkningssikkerhed, men viser også, at udbytterne og dyrkningssikkerheden bør kunne øges 
yderligere med de nye teknikker. 

Tidlig pløjning var generelt den sikreste 
dyrkningsform med hensyn til 
såbedskvalitet og sukkerudbytte.  

Formål 
Formålet med projektet er at udvikle ny 
teknik, der øger produktiviteten samt 
reducerer effekter på miljø og klima. 

Metode 
Der er nu gennemført fem forsøg (to i 2008 
og tre i 2009) og yderligere tre forsøg er 
startet op i august 2009 med høst i 2010. I 
projektet sammenlignes ny teknik (partiel 
bearbejdning samt dyrkning på 
efterårsvolde) med traditionel dyrkning 
med efterårspløjning (to pløjetidspunkter 
indgår). Som reference anvendes forsøgsled 
med reduceret jordbearbejdning (kun 
stubharvning (august) og 
såbedstilberedning) (tabel 1). Projektet 
udføres i samarbejde mellem NBR og 

Tabel 1. Forsøgsled i projekt (led 5+15 indgik ikke i 2008) 
Led Efterafgrøde Stubbearb. Dyrkningskoncept 
1 Ingen 3-5 cm dybde Reduceret 
2 Ingen 3-5 cm dybde Partiel 
3 Ingen 3-5 cm dybde Tidlig pløjning 
4 Ingen 3-5 cm dybde Sen pløjning 
5 Ingen 3-5 cm dybde Efterårsvold 
6 Ingen 15-20 cm dybde Reduceret 
7 Ingen 15-20 cm dybde Partiel 
8 Ingen 15-20 cm dybde Tidlig pløjning 
9 Ingen 15-20 cm dybde Sen pløjning 
10 Ingen 15-20 cm dybde Efterårsvold 
11 Gul sennep 3-5 cm dybde Reduceret 
12 Gul sennep 3-5 cm dybde Partiel 
13 Gul sennep 3-5 cm dybde Tidlig pløjning 
14 Gul sennep 3-5 cm dybde Sen pløjning 
15 Gul sennep 3-5 cm dybde Efterårsvold 
16 Gul sennep 15-20 cm dybde Reduceret 
17 Gul sennep 15-20 cm dybde Partiel 
18 Gul sennep 15-20 cm dybde Tidlig pløjning 
19 Gul sennep 15-20 cm dybde Sen pløjning 
20 Gul sennep 15-20 cm dybde Efterårsvold 
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Forskningscenter Årslev 
(Århus Universitet) og er 
delvist finansieret af 
innovationsloven. Tabel 2 
viser aktiviteter i 
forsøgsserien og derudover 
indgår udviklingsarbejde med 
redskab til partiel 
bearbejdning (se NBR-rapport 
731-2009). 

Resultater og 
diskussion  
I projektet indgår en række 
undersøgelser, der 
dokumenterer 
jordbearbejdningens effekt på 
jordstruktur og sukkerroernes 
vækst. Dernæst undersøges 
gul senneps etablering og top- 
og rodvækst i relation til 
dyrkningsteknik (fuld bestand 
eller mellem kommende 
roerækker) samt gul senneps 
evne til at optage kvælstof. 

Der foreligger således et 
omfattende datamateriale, der 
ved projektets slutning vil 
blive publiceret i form af en samlet rapport. I denne rapport gives konklusionerne af det foreløbige 
arbejde indenfor projektets fokusområder og i figur 1 vises sukkerudbytterne for de fem 
gennemførte forsøg. Undervejs i projektet er de anvendte redskaber til ny teknik løbende blevet 
forbedret. Dette gælder specielt redskabet til partiel bearbejdning (se NBR-rapport 731-2009), mens 
redskab til opsætning af volde blev udviklet i et tidligere projekt (NETE). Sukkerudbytterne for de 
nye teknikker var i de fleste tilfælde på højde med udbytterne opnået ved traditionel dyrkning med 
efterårspløjning, men i et enkelt forsøg (BU, 2009) var der et markant udbyttetab (figur 1). 

Resultaterne vurderes at være tilfredsstillende set i lyset af den meget korte udviklingsperiode. 
Dernæst er der foretaget forbedringer til den kommende sæson, som forhåbentligt vil øge 
udbytterne yderligere i forhold til traditionel teknik. Den største udfordring ligger i 
såbedstilberedningen, idet forsøgsredskab er konstrueret af relativt tunge materialer for at kunne 
holde til dyb jordbearbejdning. Dette betyder, at overjorden trykkes for meget sammen og dette 
resulterede i 2009 i reduceret vækst i forårsmånederne. I den kommende sæson forsøges problemet 
løst ved hjælp af ændret hjulmontering, men optimalt set burde der fremstilles et nyt redskab, som 
fra starten af er målrettet såbedstilberedningen. 

Generelt har gul sennep haft en negativ effekt på sukkerudbyttet. Dette skyldes først og fremmest, 
at senneppen har reduceret kvælstofindholdet i jorden samtidig med, at der ikke er udvasket  

Tabel 2. Jordbearbejning og undersøgelser projektet. Kursiv tekst 
angiver, at Forskningscenter Årslev (Århus Universitet) står for 
undersøgelserne. Som efterafgrøde anvendes gul sennep. Der blev 
opstartet tre forsøg i august 2007, tre forsøg i august 2008 og tre forsøg 
i august 2009. 

Måned Jordbearbejdning Undersøgelser 
Aug. Stubbearbejdning* Jordens vandindhold** 
  Anlæg af volde* N-min (0-200 cm)** 
  Øverlig partiel bearb.   
Sept. Dyb partiel bearbejdning Jordens vandindhold** 
  Tidlig pløjning Plantevægt, efterafgrøder 
Nov. Sen pløjning N-min (0-200 cm)** 
Dec.   Planteantal og -vægt, efterafgrøder 
    Rodudvikling (0-200 cm), efterafgrøder** 
Marts   Jordtemperatur og -vandindhold** 
April Såbedstilberedning   
  Såning   
Maj   Fremspiring 
    Aggregatfordeling i såbed** 
    Jordmodstand** 
Juni   Rækkelukning 
Juli   Plantevægt 
Okt.   Rodudvikling (0-200 cm), sukkerroer** 
Nov.   Roelegemets placering samt forgreninger 
    Sukkerudbytte og kvalitet 
*Kombineret med efterafgrødesåning i halvdelen af arealet 

**I udvalgte forsøgsled og forsøg   
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kvælstof i arealer uden gul sennep. Dernæst havde senneppen i nogle af behandlingerne en negativ 
effekt på fremspiringen og den tidlige planteudvikling. Dette var særligt udtalt, når der samtidigt var 
tale om mindre intensiv jordbearbejdning, idet reduceret bearbejdning og rester af planterødder i 
kombination øger vandindholdet i jorden, hvorved det bliver sværere at få jorden til at smuldre. 
Resultaterne viser således fordelene ved at etablere sukkerroer i ”sort” jord. På den anden side var 
der tilsyneladende en læeffekt visse steder i forsøgene som følge af de visne sennepsstængler, der 
stod tilbage mellem rækkerne. 

 

 
 

 
 

 

Uden efterafgrøder
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Med efterafgrøder
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Figur 1. Sukkerudbytte ved ny teknik (partiel bearbejdning eller volde) og ved traditionel pløjning (sen 
pløjning) for fem forsøg udført 2008 og 2009. Jorden var blevet øverligt stubbearbejdet i august året før samt 
var uden (led 2,4,10 (tabel 1)) eller med efterafgrøder (led 12,14,20 (tabel 1)). 


