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Jordbearbejdning og efterafgrøder i 
sukkerroedyrkningen 
Otto Nielsen, on@nordicbeetresearch.nu 

Konklusioner 
I dette projekt er der blevet udviklet og afprøvet ny teknik. Den største del af 
resultaterne kommer fra otte relativt store jordbearbejdningsforsøg (høstår 2008-2010), 
hvor der indgik tre hovedfaktorer (efterafgrøder, stubharvning samt dyb 
jordbearbejdning udover stubharvning). For at anvende konklusionerne fra dette projekt 
korrekt, er det væsentligt at tage følgende i betragtning: 

• Planterne var gødet med kvælstof (90 kg N/ha mod normalt 100-110 kg N/ha). 
Dette blev gjort for at synliggøre en eventuel effekt af gul sennep på 
kvælstoftilgængeligheden 

• Der blev kun anvendt én overkørsel med såbedsharve (pløjet jord blev forud 
fældet). Dette blev gjort for at synliggøre effekten af forudgående 
jordbearbejdning samt effekten af gul sennep 

• Som efterafgrøde anvendtes nematodresistent gul sennep og konklusionerne 
gælder derfor ikke nødvendigvis for andre typer af efterafgrøder 

• Der var ingen eller lav forekomst af roecystenematoder. Gul senneps sanerende 
effekt overfor roecystenematoder bidrager derfor ikke til det endelige resultat 

• Parceller med efterafgrøde indeholdt varierende mængder af spildkorn og 
ukrudt. Parceller uden efterafgrøde blev nedvisnet med glyfosat i løbet af 
september måned og var derfor stor set uden plantevækst. 

• Mængden af gul sennep varierede kraftigt fra forsøg til forsøg (2-20 ton/ha 
friskvægt og 50-300 planter/m2.  

• Alle forsøg var anlagt på jorde med et indhold af 18-26 % ler. 

• Frøafstanden var 17 cm (normal praksis 20-23 cm).  
 

Med baggrund i ovenstående forudsætninger kan der konkluderes følgende: 

1) Dyrkning af gul sennep i efteråret forud for sukkerroedyrkning havde generelt 
en negativ effekt på fremspiring, tilvækst og udbytte. Den negative effekt var 
størst i behandlinger med mindre grad af jordbearbejdning og den negative 
effekt var størst i starten af vækstsæsonen. 

2) Dyrkning af gul sennep havde generelt en lille positiv effekt på sukkerindholdet, 
amino-N-indholdet, natrium-indholdet og mængden af vedhængende jord. Disse 
positive effekter skyldes formodentligt en lavere N-tilgængelighed og et lavere 
planteantal. Den positive effekt var størst i behandlinger med mindre grad af 
jordbearbejdning. 

3) Stubharvning i 15-20 cm dybde havde tydelig positiv effekt i behandlinger, hvor 
der ikke efterfølgende blev udført dyb jordbearbejdning (typisk 5-10 % 
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merudbytte). Effekten var også tydelig ved strip tillage (merudbytte i 
størrelsesordenen 5 %). I behandlinger med pløjning samt ved dyrkning på volde 
var der ingen effekt af stubharvning. 

4) Sen pløjning (ultimo november) gav samme udbytte som tidlig pløjning (medio 
september), når der ikke samtidig blev anvendt gul sennep. Anvendelse af gul 
sennep medførte et udbyttetab ved sen pløjning i forhold til tidlig pløjning på 
gennemsnitligt 3 %. Udbyttetabet kan relateres til dårlig fremspiring og 
reduceret tilvækst i starten af sæsonen. Sen pløjning gav et lavere indhold af 
amino-N og natrium i størrelsesordenen 10 % i forhold til tidlig pløjning. 

5) For Strip tillage-teknikken er der følgende konklusioner: 

a) Etablering af plantefrie striber i en voksende efterafgrøde var muligt uden at 
skade efterafgrøden. Etableringen af de plantefrie striber fungerede bedst 
med to overkørsler (ultimo august + medio september) 

b) Der var ingen forskel på sukkerudbyttet ved test af forskellige 
tandkombinationer og det vurderes, at det væsentligste formål med 
efterårsbearbejdningen er at efterlade jorden løs, fri for planterester og 
samlet i en lille vold. Den dybe bearbejdning kan eventuelt udføres i form af 
en stubbearbejdning, hvorefter opfølgende strip tillage kan fokusere på 
overjorden 

c) Det vurderes at klassisk amerikansk strip tillage udstyr (én tand placeret 
mellem to tallerkner) kan give samme resultat som det udstyr, der blev 
anvendt i projektet, såfremt planterne forud er blevet fjernet i striberne 

d) Dyrkningssikker anvendelse af strip tillage kræver specialudviklet 
såbedsharve, som kun bearbejder jorden i striberne 

e) Kraftige stængler af gul sennep kan i løbet af vinteren knække ned og ligge 
på tværs af de kommende roerækker og derved skabe komplikationer ved 
såbedstilberedningen og såningen 

f) På meget stive lerjorde må det forventes, at strip tillage teknikken ikke i 
tilstrækkelig grad bearbejder jorden og dermed giver udbyttetab 
sammenlignet med traditionel efterårspløjning  

g) Sukkerroer dyrket med strip tillage teknik havde langsommere fremspiring 
og lavere tilvækst frem til midt på vækstsæsonen end pløjede behandlinger, 
(typisk 10-15 %), men sukkerudbyttet var på samme niveau (typisk +/- 5 %) 
afhængig af om der forud stubharves eller ej  

h) Indholdet af natrium og kalium i roerne ved høst var i størrelsesordenen 5-20 
% højere ved strip tillage teknikken end ved sen pløjning 

i) Den relativt dårlige fremspiring og tilvækst ved strip tillage teknik 
sammenlignet med sen pløjning kan formodentligt reduceres gennem 
forbedret såbedstilberedning eller ved længere tids tilførsel af organisk 
materiale 

j) Anvendelse af teknikken kræver et præcist styresystem, f.eks, GPS, da 
positionen af efterårsstriberne skal bestemmes præcist, når der igen 
bearbejdes i de samme striber i det følgende forår  

6) For dyrkning af sukkerroer på volde er der følgende konklusioner: 
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a) Det var nødvendigt at pløje før anlæg af volde for at begrænse vækst af 
spildkorn og ukrudt på voldene 

b) Sukkerudbyttet ved dyrkning på volde var på samme niveau som ved sen 
pløjning (typisk +/- 5 %). Jordvedhænget var 5-10 % lavere, mens natrium-
indholdet var op til 15 % højere 

c) Anvendelse af teknikken kræver redskabsstyring af såbedsharve og 
såmaskine, da redskaberne ellers er vanskelige at holde i rette position på 
volden 

d) Efterafgrøden kan udvikle sig meget kraftigt mellem voldene og dermed 
eventuelt knække ned i løbet af vinteren og være til gene ved 
såbedstilberedningen og såningen 

e) Da dyrkning på volde er mere arbejds- og energikrævende end pløjning, men 
ikke gav højere sukkerudbytte, er teknikken ikke umiddelbart relevant at 
inddrage i sukkerroedyrkningen 

Formål 
Projektets formål er at undersøge effekten af efterafgrøder og stubharvning i 
kombination med forskellige former for dyb bearbejdning. Herunder udvikles og testes 
to nye dyrkningskoncepter (”strip tillage” og ”dyrkning på volde”). 

Metode 
Anlæg af forsøg 
I projektet indgår 9 hovedforsøg (3 forsøg/år med afslutning i 2008, 2009 og 2010). Ét 
forsøg indgår ikke i afrapporteringen, da dele af forsøget måtte kasseres som følge af 
dårlig etablering samt en kraftig og generende bestand af padderokke. Dernæst indgik to 
supplerende forsøg med strip tillage (1 forsøg/år med afslutning i 2009 og 2010), hvor 
forskellige tandkombinationer blev sammenlignet. 

Alle hovedforsøg blev startet op 
umiddelbart efter høst af den 
forudgående kornafgrøde. 
Forsøgene blev anlagt ved at 
stubbearbejde i henholdsvis 3-5 
cm (”øverlig stubbearbejdning 
(rotorsæt)) og 15-20 cm (”dyb 
stubbearbejdning” (stubharve)) 
dybde. Samtidig blev der sået 
efterafgrøde (gul sennep ( 20 kg 
frø/ha)) i halvdelen af arealet, 
hvorved fire kombinationer af 
stubharvning og efterafgrøde 
opstod (figur 1). Dernæst blev 
arealet opdelt i fem dele på tværs 
af stubharvningen og disse arealer 
blev anvendt til følgende fem  

 

Figur 1. Forsøgsdesign anvendt i hovedforsøgene. 
Behandlinger i vandret retning havde en bredde på 12 
m og behandlingerne i lodret retning havde en bredde 
på 6 m. 
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typer af bearbejdning: ”Ingen dyb bearbejdning”, ”tidlig pløjning” (medio september), 
”sen pløjning” (ultimo november”), ”strip tillage” (tidligere kaldet partiel bearbejdning) 
samt ”dyrkning på volde”. Ved strip tillage teknikken bearbejdes jorden kun i de 

Tabel 1. Anlæg og pasning af hovedforsøgene. Ukrudt og bladsvampe blev bekæmpet med 
kemisk bekæmpelse efter behov med marksprøjte. Derudover blev overvintrende ukrudt og gul 
sennep bekæmpet med glyfosat i det tidlige forår. Kemisk bekæmpelse blev udført af 
forsøgsvært eller forsøgspersonale og var ens for alle behandlinger. 

 

10 kg P / 50 kg K

 881: 13. nov.  876: 30. okt.  886: 1. nov.
 883: 14. okt.  877: 21. okt.  887: 27. okt.

 878: 16. okt.  888: 8. nov.
1Forsøg 881 (2008) blev stubharvet to gange øverligt først for at f remskynde aftørring af jorden.
2Harvning kun i kommende roerækker (øvrige knive afmonteret).
3Gul sennep etableret tidligere i forbindelse med stubharvning blev harvet/pløjet ned.

27. sept. 2007 16./17. sept. 2008 16./17. sept. 2009

27. nov. 2007 25./26./28. nov. 2008 23./25. nov. 2009

ANLÆG AF FORSØG

PK

2008 2009

Vingeskærsstubharve (Præstbro). Harvedybde 15-20 cm. Gul sennep udspredt med   
HE-VA multiseeder foran efterharve (strigletænder).

4-furet vendeplov (Kverneland). Pløjedybde ca. 25 cm

27. sept. 2007 31. aug. 2008

Rotorharve-såsæt. Harvedybde 3-5 cm. Efterafgrødessåning med såmaskine 
(Nordsten 2007 / Kverneland-Accord 2008-2009)

Ingen jordbearbejdning udover stubharvning og såbedstilberedning

NP

31. aug. 2008

25.+29. sept. 2007 8./16. aug. 2008 12./14. aug. 2009

4-furet vendeplov (Kverneland). Pløjedybde ca. 25 cm

5./7./11. aug. 2008 

5./7./11. aug. 2008 9./14. aug. 2008 

9./221. aug. 2008 

Øverlig stubharvning 
og 

efterafgrødeetablering

Dyb stubharvning og 
efterafgrødeetablering

2010

11. aug. 2009

11. aug. 2009

Kamharve uden kamformer

ALCS-harve fra NETE 
projekt

Projektharve med to tænder 
uden tallerkner (figur 2) 

Projektharve med to tænder 
samt tallerkner (figur 2) 

12. okt. 2007 15. sept. 2008 11. sept. 2008

Tidlig pløjning

Ingen dyb bearbejdning

Sen pløjning

3-5 cm 
dybde

15-20 cm 
dybde

Strip tillage

Gødning

0
Bredspredt fast gødning før såbedstilberedning

Flydende gødning placeret ved såning (Flex-gødning)

Pløjning med 4-furet vendeplov efterfulgt af kamharve 
med kamformer og HE-VA multiseeder

Kamharve med kamformer 
og HE-VA multiseeder

Volde

Harvning 15 cm dybde Pløjning med 4-furet vendeplov

9./22. aug. 2008 8./16. aug. 2008 12./14. aug. 2009
Dyb bear-
bejdning

Kamop-
sætning 

og såning 
af sennep3

2- rækket forsøgsoptager med kitskær

90 kg N / 5 kg P

Projektharve (figur 2) med én tand 

Høst

Såning 21./22. april 2009 7./11. april 2009 14./16. april 2009
Slæbeskær Kleine Unicorn med skiveskær

Såbedstilberedning                      
(én overkørsel) 

20./21. april 2009 5./6. april 2009 14./16. april 2009

Tandfræser2. Pløjet jord 
blev forud fældet med 

Germinator harve

Projektharve (figur 2) med 4 Germinator-harvetænder. I 
pløjet jord blev der anvendt frontmonteret tromle/planke 
(Cross Kill , Väderstad) og på volde anvendtes tromle 

(Cross Kill)
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Tabel 2. Resultat af jordanalyse for hovedforsøgene. Prøverne blev taget i 0-30 cm dybde og 
analyseret af Grønt Center, Holeby. 

 

kommende afgrøderækker samtidig med at en eventuel efterafgrøde kan vokse videre 
imellem de efterårsbehandlede striber. Detaljerne omkring de enkelte dyrknings-
teknikker er givet i tabel 1.  

I de supplerende forsøg anvendtes øverlig stubbearbejdning samt gul sennep i hele 
forsøgsarealet. Forskellen mellem behandlingerne bestod således kun af forskellige 
tandkombinationer på det special-konstruerede strip tillage redskab. 

Alle forsøg er udført i fire gentagelser (forsøgsblokke). Der blev anlagt dobbelt antal 
parceller. En parcel bestod af seks rækker på ni meter, hvoraf de to midterste blev høstet 
med forsøgsoptager. Halvdelen af parcellerne henstod urørt frem til høst, mens den 
anden halvdel blev anvendt til jordfysiske målinger, tilvækstmålinger samt 
undersøgelser af roelegemet (højde over jorden samt forgreninger).  

 

Dyrkningsforhold og bestand af efterafgrøde 
Forsøgene blev anlagt på jord med 18-26 % ler og et humusindhold på 1,4-3,9 % (tabel 
2). Forsøg 883, 877 og 887 blev anlagt på marker, som periodevis har været dyrket uden 
pløjning. De øvrige forsøg blev anlagt på marker, som i en lang årrække er blevet 
efterårspløjet. 

Etablering af efterafgrøder var tilfredsstillende i forsøg 883, 876, 877 og 878, mens der i 
forsøg 881 var problemer som følge af megen nedbør. I forsøg 886, 887 og 888 var 
planteantallet meget lavt som følge af meget tørre forhold, som bevirkede, at frøene 
ikke ville spire (tabel 3).  

 

Observationer og målinger 
Bestand af gul sennep. Antallet af planter samt deres frisk- og tørvægt blev 
kvantificeret omkring 1. december. Der skelnes mellem fuld bestand, som anvendtes 
ved ”ingen dyb bearbejdning”, ”tidlig pløjning” og ”sen pløjning” mens der var tale om 
to typer af ”stribet” bestand ved henholdsvis ”strip tillage” og ”dyrkning på volde”. Der 
blev udtaget planter fra 4-6 felter á 0,25 m2 per forsøgsblok for hver af de tre typer af 
efterafgrødedyrkning (fuld bestand og 2 x stribet bestand) . Endvidere blev mængden af 
kvælstof (total-N) kvantificeret (Kjeldahl analyse, Grønt Center). 

Fremspiring og tilvækst. I forsøgene fulgtes fremspiring og tilvækst i form af 
plantetællinger (2-3 tællinger pr. forsøg), bedømmelse af rækkelukning (2 bedømmelser 

År Forsøg Rt Pt Kt Mgt Bt JBnr Ler Silt Finsand Grovsand Humus
2008 881 8,0 4,3 14,0 6,9 0,6 7 18,2 22,8 36,9 20,5 1,6
2008 883 8,1 3,4 13,4 6,4 16,0 7 23,0 20,2 35,4 17,5 3,9
2009 876 8,1 7,8 15,6 6,8 8,0 7 22,2 14,8 32,3 29,2 1,5
2009 877 8,1 3,3 8,2 6,5 11,0 7 22,4 14,0 31,4 29,7 2,5
2009 878 7,9 3,4 8,6 2,7 4,0 7 20,8 15,0 35,5 27,3 1,4
2010 886 7,8 3,6 13,0 8,0 7 25,8 17,4 36,2 18,5 2,2
2010 887 8,1 1,9 7,6 4,4 10,0 7 21,8 15,4 34,7 25,8 2,3
2010 888 7,4 3,5 8,0 5,6 7,0 7 19,0 17,0 38,8 23,4 1,8
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på baggrund af fotos, som kan rekvireres hos NBR) samt opgravning og vejning af rod 
og top omkring 1. juli Vejning og analyse af høstprøver er gennemført som lønarbejde 
hos Maribo Seed. NBR har beregnet udbytte og kvalitet. 

Såbedskvalitet. For at beskrive såbedets kvalitet blev der i udvalgte behandlinger 
indsamlet én spiseskefuld jord fra syv positioner/parcel. Jorden blev indsamlet i 
planterækken og dernæst lufttørret og sigtet for at bestemme 
aggregatstørrelsesfordelingen samt den geometriske middelværdi. Der blev anvendt 
sigter med maskestørrelse på 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 mm. Udstyret til sigtning var 
venligst udlånt af Københavns Universitet. 

Jordstruktur 0-25 cm. For at beskrive jorden i de øverste 0-25 cm anvendtes 
penetrometermålinger. Målingerne blev taget i forårsmånederne i udvalgte 
behandlinger. Udstyret til penetrometermålinger var venligst udlånt af Københavns 
Universitet. 

Tabel 3. I forsøgene kvantificeres bestand, biomasse (top) og kvælstofoptag for efterafgrøder. 
Endvidere blev forekomst af spildkorn og ukrudt kvantificeret (bekæmpet kemisk i behandlinger 
uden efterafgrøde). Der foreligger endvidere tørstofprocenter. Fuld bestand repræsenterer 
”tidlig” og ”sen” pløjning samt ”ingen dyb bearbejdning”. 

GUL    
SENNEP Bestand Stubharv-

ning 
2008 2009 2010 

881 883 876 877 878 886 887 888 

Planter / 
kvm 

Fuld 
3-5 cm 311 296 160 140 191 109 136 126 

15-20 cm 197 214 119 99 113 27 63 64 

Strip 
tillage 

3-5 cm 105 131 105 96 120 48 52 60 
15-20 cm 50 87 65 64 62 10 26 32 

Volde 
3-5 cm     115 101 130 21 49 71 

15-20 cm 87 77 108 87 111 16 48 81 

Friskvægt 
(t/ha) 

Fuld 
3-5 cm 4,4 12,9 8,4 11,9 7,3 6,6 7,0 7,8 

15-20 cm 6,6 17,6 6,9 12,5 5,9 9,3 5,4 9,1 

Strip 
tillage 

3-5 cm 2,0 4,7 7,7 15,3 6,3 7,5 6,7 7,5 
15-20 cm 2,1 4,5 8,6 13,1 6,8 7,2 6,1 8,6 

Volde 
3-5 cm     11,4 22,3 7,5 7,6 13,1 13,9 

15-20 cm 3,4 12,5 10,5 19,6 6,2 7,4 10,3 11,8 

N i top 
(kg/ha) 

Fuld 
3-5 cm 20 34 24 38 29 21 23 24 

15-20 cm 28 53 20 46 25 31 21 21 

Strip 
tillage 

3-5 cm     27 55 27 26 24 27 
15-20 cm     32 52 30 24 21 28 

Volde 
3-5 cm     37 72 30 28 45 42 

15-20 cm     35 63 25 25 34 39 

Spildkorn 
/ ukrudt  

(t/ha) 

Fuld 
3-5 cm 2,2 0,35 1,7 3,8 0,1 0,1 0,4 0,02 

15-20 cm 1,3 0,03 2,2 4,9 0,0 0,1 1,1 0,07 

Strip 
tillage 

3-5 cm 0,4 0,08 0,8 3,4 0,1 0,1 0,2 0,02 
15-20 cm 0,3 0,00 0,8 2,8 0,1 0,1 0,5 0,02 

Volde 
3-5 cm     0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,00 

15-20 cm 0,9 0,02 0,4 0,6 0,0 0,0 0,5 0,04 
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Endvidere blev der opgravet cirka 15 planter/parcel i udvalgte behandlinger ved 
vækstsæsonens afslutning. Forud for opgravningen blev roelegemet mærket i 
jordoverfladen med et skarpt redskab og efter vask af roerne blev mærkets placering fra 
toppen af roelegemet målt (højde af roelegeme over jorden) og relateret til roelegemets 
vægt (roelegemer på 0,4-1,6 kg blev anvendt) . På grundlag af disse data beregnes 
højden over jorden for et roelegeme på 1 kg. Denne undersøgelse bygger på en viden 
om, at højden af roelegemet over jorden er relateret til jordens tæthed. Roelegemerne 
blev endvidere kvantificeret med hensyn til forgreninger på en skala fra 1-9, hvor 
karakteren 9 gives til et roelegeme uden forgreninger. Afsluttende blev alle roer 
fotograferet parcelvis (fotos kan rekvireres hos NBR) med henblik på eventuelt senere 
analyse af form m.m.. 

Jordstruktur under 25 cm. I projektet er der endvidere i begrænset omfang lavet 
infiltrationsmålinger med henblik på at få en forståelse af jordstrukturen under 25 cm 
dybde. Disse blev imidlertid opgivet, da det ikke var muligt at opnå reproducerbare 
resultater. Formålet med målingerne var at undersøge om forskellig jordbearbejdning 
samt dyrkning af gul sennep påvirkede infiltrationen og dermed planterøddernes 
mulighed for vækst. 

Jordtemperatur og jordfugtighed. I forsøg 881 og 876 blev der i vinteren og det tidlige 
forår opsat udstyr til måling af jordtemperatur og jordfugtighed i udvalgte behandlinger 
for at undersøge, hvordan jordbearbejdning og efterafgrøder påvirker jordens 
opvarmning og tørring. 

Jordens indhold af plantetilgængeligt kvælstof. I projektet indgik målinger af kvælstof 
i jorden i udvalgte forsøg (883, 877, 887). Dette arbejde blev udført af Aarhus 
Universitet – Årslev. Der toges jordprøver til 1-2 meters dybde og måltes indhold af 
uorganisk kvælstof i 0,25-0.5 meters intervaller ved etablering af gul sennep i efteråret, 
ved tidlig og sen pløjning samt i det tidlige forår før såning af roer. 

Statistisk analyse. Forsøgene er blevet analyseret ved hjælp af variansanalyse. I 
hovedforsøget er der taget hensyn til, at forsøgsdesignet er et krydset split-plot design. 
Alle variable antages normalfordelte. 

Udvikling af ny teknik. Til afprøvning af strip tillage teknik blev der fremstillet seks 
individuelle metalrammer (rækkemoduler), hvori der kan monteres forskellige typer af 
harvetænder (”projektharve”, figur 2). Arbejdsdybden reguleres af højdehjul forrest, og 
hvert rækkemodul kobles til fælles ramme ved hjælp af parallelogrammer. Der blev 
afprøvet forskellige tandtyper i starten af projektet, men efterfølgende blev der 
udelukkende anvendt specialfremstillede tænder. Disse er konstrueret af fladjern og kan 
monteres med forskellige vinger efter ønske. 

Anvendelse af ny teknik i hovedforsøgene. Til anlæg af volde blev der anvendt det 
samme udstyr i alle årene. Til udførelse af strip tillage teknik i indtil 20 cm dybde blev 
der derimod anvendt forskelligt udstyr i de tre år. Til forsøgene i 2008 blev ALCS-harve 
fra NETE-projektet anvendt. Her var tænderne monteret på en stiv ramme, og det var 
ikke muligt at holde al jord i rækken som følge af manglende dybdestyring af de 
monterede tallerkner. Til forsøgene i 2009 blev projektharven (figur 2) anvendt uden 
tallerkner til at holde jorden i rækken, og til forsøgene i 2010 blev den anvendt med 
tallerkner. 
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Figur 2. Rækkemodul udviklet i projektet. Til venstre ses opbygning, når der udføres strip tillage 
i indtil 20 cm dybde. Det var først til forsøgene i 2010, at de bagerste tallerkner blev anvendt. Til 
forsøgene i 2008 var tænderne monteret på en fast ramme (ALCS-harve fra NETE-projektet). 
Til højre ses opbygning ved anvendelse som såbedsharve. Redskabet anvendes med 
sideplader (radrenserprincip, ikke vist) for at beholde jorden i den bearbejdede stribe. 

 

Resultater og diskussion 
Udvikling af strip tillage teknik 
Formålet med arbejdet med strip tillage teknikken har været at udvikle en teknik, 
hvormed det er muligt at etablere striber i en voksende efterafgrøde. I disse striber 
etableres dernæst afgrøden i det følgende forår. I forsøgene var det målet, at kunne 
bearbejde striberne i en dybde på indtil 20 cm uden at sætte efterafgrøden tilbage i 
vækst. Dette lykkedes tilfredsstillende, idet biomasseproduktionen og N-optagelsen var 
på samme niveau ved dyrkning i striber som ved fuld bestand, idet de tiloversblevne 
planter blot udviklede sig kraftigere (år 2009-2010, tabel 3). 

I projektet blev effekten af jordbearbejdningen undersøgt ved blandt andet at måle 
jordmodstanden. Resultatet af disse målinger viser, at den reelle bearbejdningsdybde 
ikke i alle tilfælde var 20 cm (figur 3, grønne kurver). For eksempel var jorden markant 
hårdere under 10 cm dybde i forsøg 878, mens modstanden i de fleste af de øvrige 
forsøg steg med stigende dybde. Dette er i modsætning til pløjede arealer, hvor 
modstanden i de fleste forsøg er uafhængig af dybden (figur 3, grå og sorter kurver). 
Jordmodstanden er meget påvirkelig af vandindholdet, og man skal derfor være 
påpasselig med at sammenligne på tværs af forsøg. Den markant højere modstand i 
forsøg 887 og 888 skyldes således, at målingerne blev udført under relativt tørre 
forhold. 

Ved projektets start var det hensigten at etablere striberne ved hjælp af én overkørsel. 
Imidlertid viste det sig vanskeligt både at fjerne efterafgrøden og samtidig bearbejde 
jorden dybt samt efterlade den med en tilfredsstillende overflade. Specielt var der ofte 
pletter i marken med ekstra kraftige efterafgrøder eller med tæt forekomst af spildkorn 
eller ukrudt. Løsningen blev at anvende to overkørsler. Ved den første kørsel anvendtes 
én bredvinget tand (25 cm bred) så øverligt som muligt og ved den anden overkørsel, 
blev der bearbejdet i indtil 20 cm dybde ved at kombinere to tænder. Eftersom planterne 
fjernes ved den første overkørsel er det langt mindre kritisk, hvornår der køres anden 
gang. 



Jordbearbejdning og efterafgrøder i sukkerroedyrkningen 

 
NBR Nordic Beet Research 730–2011 Page 10 of 22 
 

D
yb

de
 (c

m
) 

  

  

  

 

 
 

 

Figur 3. Jordmodstand mål i maj-juni måned i 
parceller med øverlig stubharvning (3-5 cm) og 
med gul sennep i efteråret forud. Forsøg 883 
blev ikke målt.  
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Figur 11. Jordmodstand ved ”ingen dyb 
bearbejdning” i relation til stubharvning og 
dyrkning af gul sennep. Målingerne er foretaget 
i maj eller juni måned (8-9 måneder efter 
udførelse af stubharvning). 
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I 2008 og 2009 konstateredes det, at jorden var relativ lang tid om at tørre i foråret, og 
til forsøgene i 2010 blev der derfor påmonteret to tallerkner, som tilsammen samler 
jorden i en lille vold ved den anden overkørsel. Dette var en væsentlig forbedring idet 
tallerknerne også bidrager til at fjerne eventuelle planter, som enten ikke bliver fjernet 
ved den første overkørsel eller som sidenhen er spiret frem. Tallerknerne bidrager også 
til at findele jorden og jævne overfladen, hvilket gør det lettere at tilberede et ensartet 
såbed. 

I projektet blev der lagt stor vægt på udformningen af de to tænder, der foretager den 
dybe bearbejdning. Imidlertid tyder resultaterne på, at udformningen af tænderne har 
mindre betydning for væksten af roerne, omend der kun er gennemført to forsøg, som 
direkte sammenligner forskellige kombinationer af tænder (tabel 4). 

I USA og Canada har strip tillage teknikken været anvendt i en årrække, men der er ikke 
i projektforløbet fundet dokumentation for, at det praktiseres i en voksende efterafgrøde. 
Amerikansk udstyr til strip tillage består i dets enkleste form af en relativ lille tand 
omgivet af to tallerkner. Udstyret er konstrueret til at arbejde ved høj hastighed, og 
hastigheden er med til at findele jorden. Såfremt man på forhånd har fjernet planterne i 
striberne ved en første overfladisk jordbearbejdning forventes det, at denne type udstyr 
også vil kunne anvendes under danske forhold.  

Tabel 4. Sukkerudbytte og –kvalitet samt forgreninger af roelegeme i to forsøg, hvor forskellig 
tandkombinationer blev sammenlignet. 

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 
sucker 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 
sucker 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     
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Udvikling af teknik til dyrkning på volde 
Til dyrkning af sukkerroer på volde blev der anvendt udstyr udviklet i NETE-projektet. 
Udstyret består af en harve med påmonteret kamformer (specialfremstillet til formålet). 
På harven er der monteret samme tand (én per kommende roerække) som omtalt under 
strip tillage i afsnittet ovenfor ovenfor. Bag tænderne er der monteret hyppeplove 
(Kverneland), der samler jorden i volde, der efterfølgende rettes af med kamformeren. 
På kamformeren blev der til indeværende projekt monteret såmaskine (HE-VA) til 
såning af efterafgrøde mellem voldene samtidig med, at de etableres. 

Først var det planen at etablere voldene i stubharvet jord, men da det viste sig, at 
voldene herved nåede at blive tilgroet med spildkorn og andet ukrudt, blev det besluttet 
at pløje forud for anlæg af volde. 

Etablering af efterafgrøder fungerede godt i de fleste tilfælde. Som følge af den 
forudgående jordbearbejdning udviklede efterafgrøden sig hurtigt og var generelt mere 
kraftig end ved almindelig dyrkning i fuld bestand (tabel 3). 

Det viste sig, at det var nødvendigt at kunne styre såbedsharvens og såmaskinens 
position for at holde disse på voldene. Dette blev i forsøgene løst ved at erstatte den ene 
stabiliseringsarm på liften med manuelt styret oliecylinder.   

 

Effekt af gul sennep (efterafgrøde) 

Anvendelse af gul sennep havde en negativ effekt på fremspiring, tilvækst og udbytte i 
de fleste af forsøgene (figur 4, 6, 7). Den negative effekt var størst i de forsøg, hvor 
mængden af gul sennep var størst (2008-2009), og det var tydeligere jo mindre 
jordbearbejdning, der var udført, for eksempel ved ”ingen dyb bearbejdning”. Effekten 
var tydeligst i starten af vækstsæsonen, hvor den gule sennep i nogle forsøg medførte en 
markant dårligere plantebestand. Den reducerede etablering skyldtes blandt andet, at 
jorden var betydeligt grovere og med større aggregater, hvor der var anvendt gul sennep 
(figur 5). Dette fænomen er velkendt, idet en større andel af plantemateriale på jorden 
reducerer opvarmning og tørring af jorden. Samtidig bliver jorden mere 
sammenhængende som følge af flere rødder, og der er derfor risiko for, at 
såbedstilberedningen skaber relativt store og kantede jordknolde, fragmenter. Risikoen 
for fragmentdannelse kan reduceres ved bedre timing af såbedstilberedningen og ved 
løbende at indarbejde organisk materiale i jorden. Dernæst vil yderligere bearbejdning 
af såbedet kunne afhjælpe en del af problemet. 

Ved dyrkning af gul sennep er der en risiko for at fremme forekomsten af forskellige 
skadegørere. Dette gælder for eksempel jordboende svampe, stængelnematoder og 
snegle. Ingen af disse skadegørere blev observeret i nævneværdig grad i forsøgene, men 
de har givetvis spillet en rolle. For eksempel var der et markant plantebortfald i forsøg 
886 som følge af gul sennep. Det gjaldt for alle fire typer af jordbearbejdning (figur 4). 
Desuden har den gule sennep ikke i dette forsøg påvirket jordens grovhed (figur 5). 
Forklaringen skal derfor måske findes i jordboende svampe eller skadedyr.  

Gul sennep havde generelt en lille positiv effekt på andelen af vedhængende jord samt 
på indholdet af amino-N og natrium (data ikke vist). Disse positive effekter kan 
formodentligt forklares med, at der var færre planter, som så til gengæld individuelt var 
større. 
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Figur 4-5. Plantebestand og gennemsnitlig knoldstørrelse (aggregatstørrelse bestemt ved 
sigtning af jorden) i relation til anvendelse af gul sennep ved fire typer af dyb jordbearbejdning. 
Røde, grønne og blå symboler viser resultater fra henholdsvis 2008, 2009 og 2010. 
Lukkede/åbne symboler refererer til øverlig/dyb stubharvning (henholdsvis 3-5 cm/15-20 cm 
dybde). Stiplet linje angiver forskel på +/- 10 %. 
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Figur 6-7. Rodvægt cirka 1. juli samt sukkerudbytte i relation til anvendelse af gul sennep ved 
fire typer af dyb jordbearbejdning. Røde, grønne og blå symboler viser resultater fra 
henholdsvis 2008, 2009 og 2010. Lukkede/åbne symboler refererer til øverlig/dyb stubharvning 
(henholdsvis 3-5 cm/15-20 cm dybde). Stiplet linje angiver forskel på +/- 10 %. 
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I projektet indgik også målinger af kvælstof i jorden i udvalgte forsøg (883, 877, 887). 
Resultaterne herfra viste, at gul sennep reducerede jordens indhold af uorganisk 
kvælstof allerede i det tidlige efterår sammenlignet med, hvis der ikke dyrkedes gul 
sennep. Senere på efteråret resulterede den tidlige pløjning af gul sennep i et indhold af 
kvælstof i jorden på højde på det, der fandtes, hvor der ikke dyrkedes gul sennep, 
hvorimod der fortsat var et lavere kvælstofindhold i jorden under gul sennep med sen 
pløjning, i strip tillage eller volde. I foråret før såning af roer fandtes det højeste 
kvælstofindhold i jorden fortsat efter gul sennep med tidlig pløjning, og hvor der ikke 
dyrkedes gul sennep. Derimod viste gul sennep i strip tillage og volde sig at være lige så 
effektive som den fulde bestand af gul sennep med sen pløjning til at reducere jordens 
indhold af uorganisk kvælstof ned til 2 meters dybde. Det kunne således konkluderes at 
gul sennep dyrket i strip tillage og volde er effektive til at reducere 
kvælstofudvaskningen. I modsætning hertil står gul sennep med tidlig pløjning, som 
giver efterafgrøden for kort tid til at optage kvælstof og derefter mineraliseres igen til 
uorganisk kvælstof før vinterens potentielle kvælstofudvaskning. Efter tørre vintre, hvor 
der ikke er sket nedvaskning af kvælstof fra arealer uden efterafgrøde, kan der så være 
mere kvælstof tilgængeligt her i det tidlige forår end på arealer med efterafgrøde, hvor 
kvælstoffet vil være bundet i efterafgrøden. 

Gul sennep har en dokumenteret sanerende effekt overfor roecystenematoder og 
anvendes derfor ofte forud for sukkerroer. Ved høje forekomster af nematoder vil man 
derfor - alt andet lige - kunne forvente at gul sennep bidrager til at øge udbyttet, men da 
der ikke var nogen betydende forekomst af nematoder på forsøgsarealerne kunne denne 
positive effekt ikke registreres. 

  

Effekt af stubharvning 
I projektet er der anvendt to niveauer af stubharvning på henholdsvis 3-5 cm og 15-20 
cm. Den dybe stubharvning havde især en effekt, når der ikke efterfølgende blev udført 
dyb bearbejdning, eller hvis der blev anvendt strip tillage teknik. Derimod var der ingen 
effekt af stubharvning på sukkerudbyttet, når der efterfølgende blev pløjet (figur 9). 
Udbytteforskellene korrelerer i et vist omfang til fremspiringen, idet denne var markant 
påvirket af stubharvningen i de tilfælde, hvor der ikke blev pløjet (”ingen dyb 
bearbejdning” og strip tillage (figur 8)). 

Når man betragter roelegemets placering i jorden er det bemærkelsesværdigt, hvor stor 
effekt stubharvningen havde ved ”ingen dyb bearbejdning” (figur 10). Stubharvningen 
var udført i august året før, og effekten kunne således stadig ses, da roerne blev gravet 
op i det efterfølgende efterår. Målinger af jordmodstand viste også, at stubharvningens 
effekt kunne ses i det efterfølgende forår (figur 11). Endvidere viser disse målinger en 
tendens til at gul sennep øgede jordmodstanden. 
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Figur 8-9. Plantebestand og sukkerudbytte i relation til stubharvning ved fire typer af dyb 
jordbearbejdning. Røde, grønne og blå symboler viser resultater fra henholdsvis 2008, 2009 og 
2010. Lukkede/åbne symboler refererer til gul sennep/ingen sennep.Stiplet linje angiver forskel 
på +/- 10 %.  
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Figur 10. Roelegemets højde over jorden i relation til stubharvning ved fire typer af dyb 
jordbearbejdning. Lukkede/åbne symboler refererer til gul sennep/ingen sennep. Højden er 
beregnet på grundlag af samhørende målinger af højde af vægt af roelegemer på 0,4-1,6 kg. 
Målingerne er foretaget ved vækstsæsonens slutning (14-15 måneder efter udførelse af 
stubharvning). Røde, grønne og blå symboler viser resultater fra henholdsvis 2008, 2009 og 
2010. Stiplet linje angiver forskel på +/- 10 %. 

 
Effekt af dyb bearbejdning 
I det følgende præsenteres udvalgte resultater af parvise sammenligninger af dyb 
bearbejdning. Denne præsentationsform er valgt for at gøre det mere overskueligt, 
hvordan efterafgrøder og stubharvning vekselvirker med den efterfølgende dybe 
bearbejdning.  

I projektet blev der anvendt to pløjetidspunkter med henblik på at kende effekten af den 
tidsmæssige forskydning, der er mellem de forskellige typer af dyb bearbejdning. Tidlig 
pløjning er udført samtidig med den dybe strip tillage bearbejdning og forskellen 
mellem tidlig pløjning og strip tillage er derfor alene bearbejdningsformen. I første 
omgang kvantificeres forskellene mellem tidlig og sen pløjning, dernæst anvendes sen 
pløjning til at vurdere strip tillage samt dyrkning på volde, da sen pløjning er den 
metode, der anvendes i praksis i forbindelse med efterafgrøde forud for roer. 

 

Tidlig (medio september) / sen pløjning (november) 

Når der pløjes tidligt ligger jorden ubevokset i længere tid, og dette medfører alt andet 
lige, at jorden bliver mere findelt og porøs end ved sen pløjning. I projektet sås 
resultatet af dette ved, at aggregatstørrelsen var større ved sen pløjning end ved tidlig 
pløjning (figur 12). Den sene pløjning og de større aggregater påvirkede fremspiringen 
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Figur 12-14. Aggregatstørrelse m.m. i relation til pløjetidspunkt og anvendelse af gul sennep. 
Røde, grønne og blå symboler viser resultater fra henholdsvis 2008, 2009 og 2010. 
Lukkede/åbne symboler refererer til øverlig/dyb stubharvning (henholdsvis 3-5 cm/15-20 cm 
dybde). Stiplet linje angiver forskel på +/- 10 %. 
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og det endelige plantetal negativt (figur 13). I forhold til det endelige plantetal havde 
gul sennep en yderligere negativ effekt, hvilket kan skyldes forskellige skadegørere 
jævnfør redegørelsen i afsnit om gul sennep. Tilsvarende var der en negativ effekt af gul 
sennep på sukkerudbyttet ved sen pløjning og udbyttetabet i forhold til tidlig pløjning 
var i størrelsesordenen 3%, mens udbyttet var på samme niveau, hvis der ikke var 
anvendt gul sennep (figur 14). 

 

Strip tillage / ingen dyb bearbejdning / sen pløjning (november) 

Strip tillage kan betragtes som en mellemting mellem ”ingen dyb bearbejdning”, hvor 
jorden ikke bearbejdes i dybden og pløjning, hvor hele jordlaget bearbejdes i cirka 25 
cm dybde. Dette afspejler sig i resultaterne fra projektet, idet flere målinger viser, at 
strip tillage var bedre end ”ingen dyb bearbejdning”, men dårligere end sen pløjning 
som eksemplificeret i figur 15 i form af vægten af roden cirka 1. juli.  

Forskellene mellem de tre dybe bearbejdninger var mindre på høsttidspunktet (figur 16). 
Strip tillage resulterede generelt i et højere udbytte end ”ingen dyb bearbejdning”. Dette 
gælder især, når sammenligningen er udført med gul sennep, hvor strip tillage gav 
udbytter, der var 5-10 % højere. Sukkerudbyttet ved strip tillage var i de fleste tilfælde 
på højde med udbyttet ved sen pløjning uanset udbytteniveau. Forsøg 878 skiller sig 
dog ud ved at have et markant lavere udbytte med strip tillage teknikken. Dette kan 
forklares med, at denne jord var usædvanlig vanskelig at findele og at bearbejdningen 
var utilstrækkelig i dybden (figur 4). Den manglende bearbejdning i dybden kan dog 
også skyldes, at roerne blev sået på kanten af den dybe bearbejdning, da der ikke 
anvendtes præcisionsstyring i projektet.  

Med strip tillage teknikken var det muligt at reducere en del af de negative effekter, som 
ses ved ”ingen dyb bearbejdning”. Det ser ud til, at strip tillage udbyttemæssigt kan 
blive et alternativ til sen pløjning – ikke mindst, hvis det kan lade sig gøre at forbedre 
fremspiringen og tilvæksten i starten af vækstsæsonen. Dette emne indgår i et 
nuværende projekt ved NBR, ”Udvikling af bæredygtige teknikker til dyrkning af 
rækkeafgrøder”. 

 

Dyrkning på volde / sen (november) pløjning 

Resultaterne fra dyrkning på volde adskiller sig kun lidt fra resultaterne fra sen pløjning. 
De største forskelle sås ved fremspiringen, hvor plantetallet ved den første tælling før 
fuld fremspiring generelt var lidt lavere på volde end ved sen pløjning (figur 17). Ved 
dyrkning på volde opsat i foråret ses i nogle tilfælde en hurtigere fremspiring som følge 
af en forbedret opvarmning af jorden. Dette var ikke tilfældet her, men dette skyldes 
formodentlig, at voldene ”sætter” sig i løbet af vinteren og dermed ikke nødvendigvis 
varmes hurtigere op end ”flad” jord. Sukkerudbyttet ved de to metoder var samlet set på 
samme niveau(figur 18), men til gengæld var der langt mindre jordvedhæng ved 
dyrkning på volde (figur 19), hvilket formodentligt kan tilskrives en langt mere 
homogen jordstruktur. 

Da dyrkning på volde kræver specialudstyr og kræver mindst en ekstra overkørsel i 
efteråret uden samtidig at øge udbytterne, må det umiddelbart forventes, at 
omkostningerne til dyrkningen forøges uden at indtægten forøges. 

 



Jordbearbejdning og efterafgrøder i sukkerroedyrkningen 

 
NBR Nordic Beet Research 730–2011 Page 21 of 22 
 

  

S
tri

p 
til

la
ge

 (a
ug

- +
 s

ep
t.)

 

                                     Rodvægt ca. 1 juli (t/ha) 

 
  Ingen dyb bearbejdning (sept. - nov.)          Sen pløjning (nov.) 

  

S
tri

p 
til

la
ge

 (a
ug

- +
 s

ep
t.)

 

                                    Sukkerudbytte, november (t/ha) 

 
   Ingen dyb bearbejdning (sept. - nov.)          Sen pløjning (nov.) 

Figur 15-16. Vægt af top cirka 1. juli samt sukkerudbytte i relation til typen af dyb bearbejdning 
(strip tillage x ”ingen dyb bearbejdning til venstre / strip tillage x sen pløjning til højre) samt 
anvendelsen af gul sennep. Røde, grønne og blå symboler viser resultater fra henholdsvis 
2008, 2009 og 2010. Lukkede/åbne symboler refererer til øverlig/dyb stubharvning (henholdsvis 
3-5 cm/15-20 cm dybde). Stiplet linje angiver forskel på +/- 10 %. 
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Figur 17-19. Plantetal før fuld fremspiring, sukkerudbytte samt andel af vedhængende jord ved 
dyrkning på vold sammenlignet med sen pløjning. Røde, grønne og blå symboler viser 
resultater fra henholdsvis 2008, 2009 og 2010. Lukkede/åbne symboler refererer til øverlig/dyb 
stubharvning (henholdsvis 3-5 cm/15-20 cm dybde). Stiplet linje angiver forskel på +/- 10 %. 
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