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Sammenfatning 
Der er udviklet et fleksibelt redskab til test af forskellige tandkombinationer til partiel 
bearbejdning (strip tillage) i en voksende efterafgrøde. 

Redskabet er blevet testet i ét forsøg i 2009 og ét forsøg i 2010 samt indgår i projekt 730 
(Jordbearbejdning og efterafgrøder i sukkerroedyrkningen). 

De testede tandkombinationer har haft ens effekt på sukkerudbytte og- kvalitet samt på 
roelegemets forgreningsgrad. 

Forsøgsdelen af projektet er nu afsluttet og en endelig rapport følger i løbet af 2011. 

Formål 
Formålet er at identificere maskintekniske krav til redskab til rækkeorienteret 
jordbearbejdning (strip tillage) i sukkerroer. I denne rapport fokuseres på kombinationer 
af harvetænder til dyb bearbejdning (15-20 cm) i en voksende efterafgrøde i efteråret 
forud for roedyrkning, mens der i projektet som helhed også er blevet arbejdet med 
såbedstilberedning. 

Metode 
Under udviklingen af redskabet til afprøvning af partiel bearbejdning i voksende 
efterafgrøde har der været fokus på at opnå stor fleksibilitet med hensyn til udvikling af 
redskabet. Redskabet består af en hovedramme, hvorpå der via parallelogram er koblet 
seks rækkemoduler (foto 1-3). 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.  

Udstyret er blevet udviklet i årene 2008-2010 og er blevet testet i markforsøg i 2009 
(anlagt 2008) og 2010 (anlagt 2009).  

 

   
Foto 1-3. Forsøgsredskab til rækkeorienteret jordbearbejdning (strip tillage). Der er seks 
rækkemoduler (t.v.), hvorpå udstyr monteres (midt) til test af f.eks. tanddesign (t.h.)  
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Tabel 1. Sukkerudbytte og –kvalitet samt forgreninger af roelegeme. 

2009 Tand 1 Tand 2 Planter Rod Sukker Vh.  Na K Forgr.** 
731-
880 D V D V 1 2     

jord 
      

  
cm* 1000/ha t/ha % t/ha rel. % 

pr 100 g 
sukker 1-9 

1 4 11 - - 92 97 85,8 19,80 17,0 100 1,4 31 717 6,1 
2 4 11 9 8 87 101 84,7 19,60 16,6 98 1,5 31 728 6,4 
3 4 11 16 8 87 93 88,1 19,42 17,1 101 1,4 30 724 6,3 
4 4 8 9 5 91 96 84,5 19,65 16,6 98 1,5 33 761 6,4 
5 4 8 16 5 90 96 87,1 19,60 17,1 100 1,7 29 707 6,5 

LSD         ns ns ns ns ns ns ns ns 19 ns 
CV         8,5 4,0 3,6 1,2 3,0 3,0 17,8 9,0 1,7 21,8 

                              
2010 Tand 1 Tand 2 Planter Rod Sukker Vh.  Na K Forgr.** 
731-
899 D V D V 1 2     

jord 
      

  
cm* 1000/ha t/ha % t/ha rel. % 

pr 100 g 
sukker 1-9 

1 5 11 - - 76 84 80,0 17,82 14,3 100 6,1 66 901 6,5 
2 10 11 15 8 80 88 78,9 17,82 14,1 99 5,9 74 884 6,8 
3 10 11 20 8 62 86 78,3 17,74 13,9 97 6,9 76 900 6,6 
4 10 8 15 8 70 80 78,5 17,89 14,0 99 6,0 70 916 6,7 
5 10 8 20 8 82 93 76,0 17,83 13,5 95 6,7 71 867 6,6 

LSD         ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV         20,2 12,0 4,7 0,7 4,8 4,9 12,4 15,1 3,8 21,4 

*Dybde (D) og bredde af vinge (B)                   
**Gennemsnitlig forgrening af roelegeme vurderet på skala (1-9), hvor 9 er bedst     

 

 

Forsøgene anlægges i august ved at etablere efterafgrøde (gul sennep) i fuld bestand. 
Dernæst (ca. 1. september) fjernes efterafgrøde og eventuelt spildkorn samt ukrudt i en 
25 cm bred stribe for hver 50 cm, der er rækkeafstanden i sukkerroer. I midten af 
september er der udført dyb bearbejdning med forskellig indstilling af de to 
påmonterede tænder med udskiftelige vinger (tabel 1) og i foråret er der lavet såbed med 
ens indstilling i alle forsøgsled (én overkørsel, hvor redskabet har været ombygget til 
såbedsharve).   

Resultater og diskussion   
I de to gennemførte forsøg har der ikke været noget effekt af forskellige 
tandkombinationer på sukkerudbytte og –kvalitet samt forgreninger af roelegemet (tabel 
1). Dette er i modstrid med den generelle oplevelse af, at sukkerroedyrkning kræver dyb 
jordbearbejdning, idet der i led 1 i begge forsøg kun er bearbejdet til 4-5 cm dybde, 
mens der i øvrige led er bearbejdet ned til 15-20 cm dybde. Forklaringen kan være, at 
jorden allerede var tilstrækkelig løs og/eller, at den øverlige jordbearbejdning - som har 
været ens i alle forsøgsled - har haft større betydning for resultatet end den dybe 
bearbejdning. Dette emne vil blive yderligere belyst, ved afrapporteringen af hele 
projektet senere i 2011. 


