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Otto Nielsen, otto.nielsen@nordicsugar.com 

Konklusioner 
Der er udviklet fleksibelt redskab til test af forskellige tandkombinationer til partiel bearbejdning i 
en voksende efterafgrøde samt redskab til såbedstilberedning i partielt bearbejdet jord. 

Det udviklede udstyr har fungeret tilfredsstillende og forbedres løbende. Seneste forbedringer af 
udstyret testes for tiden i forsøg og resultater heraf indgår ikke i denne rapport. 

Der var ikke forskel på de testede kombinationer af harvetænder i årets forsøg. 

Formål 
Formålet er at identificere maskintekniske krav til dyrkning af sukkerroer i partielt bearbejdet / 
stribebearbejdet jord. I denne rapport fokuseres på kombinationer af harvetænder til dyb 
bearbejdning i en voksende efterafgrøde i efteråret forud for roedyrkning. 

Metode 
Der er taget udgangspunkt i fleksibelt 6-rækket forsøgsredskab, hvormed forskellige kombinationer 
af udstyr testes til henholdsvis dyb bearbejdning i efteråret og såbedstilberedning i foråret. Udstyret 
udvikles til høstårene 2008-2010 og testes i form af markforsøg. I denne rapport vises resultater fra 
ét forsøg (anlagt august 2008 og høstet 2009).  

 

 

Foto 1-2. Forsøgsredskab med to individuelt indstillelige tænder 
samt tallerkner bagerst til samling af jord i lille vold (t.h.). Vingerne 
på tænderne kan nemt skiftes ud så de passer til forholdene (foto 
3-4). Fotos fra efteråret 2009. 
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Resultater og diskussion   
Under udviklingen af redskabet til afprøvning af partiel bearbejdning i voksende efterafgrøde har 
det primære formål været at opnå stor fleksibilitet med hensyn til ombygning af redskabet. 
Redskabet består af en hovedramme hvorpå der via parallelogram er koblet seks rækkemoduler. 
Hvert rækkemodul består af en hovedramme og et højdejusterbart hjul, hvorpå harvetænder og 
andet udstyr boltes fast. I den seneste version af redskabet til bearbejdning i en voksende afgrøde er 
der monteret to harvetænder, som kan indstilles individuelt i dybde, og det er muligt at ændre 
angrebsvinkel og vingebredde. Dernæst er der til forsøgsåret 2010 monteret et par tallerkner 
bagerst, som samler den løsnede jord og danner en lille vold (foto 1-4).  

Ved jordbearbejdningen påvirkes efterafgrøden som følge af løsning af jorden i indtil 20 cm dybde. 
Afhængig af bearbejdningsomfang var der forskel i efterafgrødens vækst og optag af kvælstof (foto 
5, tabel 1), idet øget bearbejdningsomfang reducerede antallet af planter, deres samlede vægt samt 
optag af kvælstof. Som følge af det færre antal planter og formodentligt også som følge af 
jordbearbejdningens kvælstofmineraliserende effekt var der en højere koncentration af kvælstof i 
den mest intensive behandling (led 5). 

  
Foto 3-4. Der er fremstillet vinger i 5, 8 og 11 cm bredde samt vinge til fjernelse af spildkorn i bearbejdede 
striber (t.v.). Vingerne udskiftes på få minutter (t.h.). 

  
Foto 5. Såbedsharve konstrueret til at arbejde i 
striber mellem rækker af efterafgrøder (gul sennep). 

Foto 6. Rækkebaseret såbedstilberedning med 
specialkonstrueret såbedsharve (foto 5).  
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Tabel1. Efterafgrødevækst og kvælstofoptag (december 
2008) efter partiel bearbejdning medio september med to 
forskellige kombinationer af harvetænder. 

Fotoet til højre er fra oktober 2008. 
 

  LED 1 LED 5 

Harvetand 1 (forrest) 11 cm vinge i 
4 cm dybde 

- 

Harvetand 2 (bagerst) 8 cm vinge i 4 
cm dybde 

5 cm vinge i 
16 cm dybde 

 - Planter/kvm 152 116 

 - Friskvægt (t/ha) 17 14 

 - Tørstof (%) 17 16 

 - Tørstof (t/ha) 3,0 2,2 

 - Kg N / tons tørstof 20,3 24,0 

 - Kg N/ha optaget i top 61 52   

Til såbedstilberedning i foråret ombygges forsøgsredskabet og består af 4-6 harvetænder af 
Germinator-typen og både forrest og bagerst er der et højdejusterbart hjul. Dette giver en meget 
præcis styring af harvedybden. Allerforrest monteres plovmodul, som ved hjælp af støttehjul føres 
langs jordoverfladen, hvorved stængler og andre planterester fjernes fra rækken (foto 6-7). 
Rammerne på forsøgsredskabet er ret tunge, og det blev observeret i forsøgene i 2009, at jorden 
blev trykket for meget sammen. Dette havde formodentlig en negativ effekt på væksten i foråret, 
men det betød også, at der generelt var en høj fremspiringsprocent. 

I sammenligningen mellem forskellige tandkombinationer, blev der ikke observeret forskelle i 
fremspiring, udbytte, jordvedhæng (tabel 2) samt i roernes placering i jorden (figur 2) bortset fra, at 
bearbejdning med bred vinge i fire cm dybde generelt gav en mere ensartet placering af roerne (høj 
R2) (figur 2). For alle kombinationer af harvetænder er roernes placering i jorden nogenlunde på 
niveau med placeringen i pløjejord, hvilket viser, at roer ikke nødvendigvis har behov for dyb 
bearbejdning såfremt jorden i forvejen har en tilfredsstillende struktur. 

 
Tabel 1. Sukkerudbytte og kvalitet ved forskellige kombinationer af harvetænder på partiel harve(cm 
dybde og cm vinge). 

Tand 1 Tand 2 Planter/ha * 1000 Rodudb. Pol Sukker Vedh. jord Behand-
ling Dybde Vinge Dybde Vinge 1. tælling 2. tælling (t/ha) (%) (t/ha) (%) 
1 4 11 - - 92 97 85,8 19,80 16,98 1,4 
2 4 11 9 8 87 101 84,7 19,60 16,60 1,5 
3 4 11 16 8 87 93 88,1 19,42 17,10 1,4 
4 4 8 9 5 91 96 84,5 19,65 16,60 1,5 
5 4 8 16 5 90 96 87,1 19,60 17,06 1,7 
LSD         ns ns ns ns ns ns 
CV         9 4 3,6 1,16 3,03 17,8 
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Figur 1. Roelegemers højder over jorden i relation til jordbearbejdning med to tænder i forskellige dybder 
(cm) og med forskellige vingebredde (cm) (foto 3-4). R2 angiver i hvor høj grad de enkelte roer følger de 
angivne linier. Jo højere værdi – jo bedre. Der er ikke signifikant forskel på roelegemernes placering i jorden 
ved de forskellig tandkombinationer. 

 

 
Sukkerroer dyrket i partiel bearbejdet jord. De visne stængler er rester af gul sennep fra efteråret. 

 


