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Integreret ukrudtsbekæmpelse – effekt af 
jordbearbejdning 
Otto Nielsen, otto.nielsen@nordicbeetresearch.nu 

 
I efteråret 2010 blev der i samarbejde med Forskningscenter Flakkebjerg (Århus 
Universitet) igangsat to nye projekter finansieret henholdsvis af Innovationsloven og af 
Miljøstyrelsen. Formålet med projekterne er at udvikle bæredygtige dyrkningssystemer 
baseret på ny teknik samt anvendelse af integreret ukrudtsbekæmpelse. Projekterne er 
inddelt i forsøgsserier, som fokuserer på effekten af jordbearbejdning og efterafgrøder 
på fremspiring og vækst af afgrøde og ukrudt samt præcision i ukrudtsbekæmpelsen ved 
anvendelse af blandt andet GPS og individuel højdestyring af radrenserskær. I 
tilknytning til forsøgene udvikles redskabs-prototyper på NBR/FFS’s værksted. En del 
af aktiviteterne tager udgangspunkt i strip tillage teknikken, som kendetegnes ved, at der 
udelukkende laves jordbearbejdning i de kommende afgrøderækker. 

I denne rapport fokuseres på arbejde udført i 2011-2012 med jordbearbejdningens 
indflydelse på fremspiring af ukrudt og udbytte af sukkerroer. 

Konklusion 

Der var en markant reduktion af ukrudtsmængde ved at bearbejde jorden mindre i de to 
forsøg gennemført med integreret ukrudtsbekæmpelse. Den største effekt sås ved helt at 
undlade jordbearbejdning mellem afgrøderækkerne (strip tillage dyrkning), men også 
begrænsning af såbedstilberedningen i pløjejord reducerede ukrudtsmængden. 

Dyrkning baseret på mindre jordbearbejdning førte ikke til lavere sukkerudbytte end 
traditionel dyrkning, og de foreløbige resultater ser derfor lovende ud i forhold til at 
anvende jordbearbejdningsteknik som en form for integreret ukrudtsbekæmpelse.  

Yderligere forsøg følger i 2013 for at øge datagrundlaget og for at vurdere om 
jordbearbejdning kan anvendes til at reducere herbicidforbruget.  

Conclusion 
Change of soil tillage led to reduced amount of weed in the two trials conducted so far. 
The largest effect was seen when no tillage was done between the rows (strip tillage) 
but also the reduction of seed bed preparation led to less weed. Soil tillage that led to 
less weed had similar yields as traditional growing of sugar beets and thus the results 
look promising in terms of using changed tillage as a type of integrated weed control. 
Further trials will be conducted in 2013 to increase the amount of data and to investigate 
whether soil tillage can be used as type of integrated weed control.  

Formål 
Formålet er at undersøge om man med jordbearbejdning kan reducere forekomsten af 
ukrudt og herunder at kvantificere effekt på udbytte.  
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Metode 
I undersøgelsen indgår fire forskellige dyrkningsmetoder. To af metoderne er baseret på 
efterårspløjning med forskelligt såbed og de to andre metoder er baseret på strip tillage, 
hvor forskellen består i nedvisningsstrategi for efterafgrøderne (tabel 1). I 
vækstsæsonen er ukrudtet bekæmpet på fire tidspunkter med 1-2 ugers mellemrum med 
fire forskellige herbicid-niveauer svarende til 0, ½, 1 og 2 x af den forventede 
normaldosering.  

 

Resultater og diskussion 
 
Forekomst af ukrudt  
Forsøget i 2011 udførtes med og uden efterafgrøder (gul sennep og rug) og viste i alle 
tre sammenligninger en meget markant reduktion af ukrudtsfremspiring i de to systemer 
baseret på strip tillage. Ved strip tillage dyrkning blev det laveste ukrudtsniveau 
generelt observeret, når der anvendtes en glyphosatsprøjtning i marts, men betydningen 
af glyphosatsprøjtningen var i forsøgene ret lille og ens for alle efterfølgende 
herbicidniveauer. Betydningen af glyphosatsprøjtningen vil naturligvis afhænge af 
mængden af overvintrende ukrudt – hvilket var lavt i forsøgene – og om sprøjtningen 
kan udsættes tilstrækkelig længe til også at ramme ukrudtsplanter fremspiret i foråret. 
Forsøget i 2012 viser samme tendens som forsøget i 2011, men ukrudtsniveauet har 
været betydeligt lavere i pløjejord. 
 
Sammenlignes de to typer såbed i pløjejord er der mindre ukrudt efter strip tillage såbed 
end efter et traditionelt såbed. Samlet set kan man derfor konkludere, at mindre 
jordbearbejdning - og specielt helt udeladelse af jordbearbejdning - førte til mindre 
ukrudt og at specielt jordbearbejdningen foretaget i efteråret forud, havde stor effekt. 
Den bedste relative effekt af ukrudtsbekæmpelsen i vækstsæsonen er opnået når 
ukrudtsniveauet har været højt. Der er med andre ord kun ringe effekt af at øge 

 

 

 
Tabel 1. Dyrkningsmetoder præsenteret i denne rapport. Til såning er i alle tilfælde anvendt 
Kleine Unicorn med skiveskær og samtidig placering af flydende gødning. Såning er sket 
henholdsvis 29. marts 2011 og 26. marts 2012. Såbedsharvning med ombygget Thyregod TRV 
er nærmere beskrevet i NBR-rapport 740 (2012). 

Efterårspløjning 
med traditionelt 

såbed 

Pløjning, 
oktober/november 

 

 

 

2 x såbedsharvning 
med Germinatorharve 

 

Efterårspløjning 
med strip tillage 

såbed 

Pløjning, 
oktober/november 

 

 

 

2-3 x såbedsharvning 
med modificeret 

radrenser (Thyregod 
TRV) 

Strip tillage 
dyrkning efterår og 

forår 

Etablering af striber i 
voksende 

efterafgrøde* eller 
stub, august-oktober 

Nedvisning med 
glyphosat, marts 

2-3 x såbedsharvning 
med modificeret 

radrenser (Thyregod 
TRV) 

Strip tillage 
dyrkning efterår og 

forår 

Etablering af striber i 
voksende 

efterafgrøde* eller 
stub, august-oktober 

Nedvisning med 
græsmiddel, april 

2-3 x såbedsharvning 
med modificeret 

radrenser (Thyregod 
TRV) 

*Der er ikke anvendt efterafgrøder forud for vækståret 2012. Hele forsøgsarealet blev i 2011 øverligt bearbejdet med 
rotorsæt med eller uden samtidig såning af efterafgrøder. I 2012 er rotorsættet kun anvendt forud for bearbejdning at 
arealer med strip tillage. 
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Figur 1. Ukrudtplanter (antal/kvm) observeret i forsøgsparceller efter afsluttet herbicidsprøjtning 
(juni 2011/2012). Der blev anvendt fire herbicidniveauer svarende til forventet normaldosering x 
0, ½, 1, 2. I efteråret var arealet tilsået med efterafgrøde som angivet. Tal i parentes angiver 
tørstofmængde af top. Der var forekomst af olieræddike i visse parceller i 2011 – specielt efter 
pløjning. Denne art er udeladt i figuren, da det ikke normalt er en ukrudtsart.    
 
herbicidniveauet fra 1 x normaldosering til 2 x normaldosering ved lave 
ukrudtsniveauer formodentligt fordi, timingen ikke har været præcis nok til at ramme 
alle fremspirede planter. En ulempe ved forsøgsdesignet er her, at sprøjtninger ved alle 
dyrkningsmetoder blev udført på samme tid, selvom fremspiringsprofilen har været 
forskellig. Dette ses fra nogle supplerende tællinger, der er udført fire og seks uger efter 
såning. Disse viser, at ukrudtsmængden har været meget lavt med de upløjede metoder, 
og at der næsten ingen planter har været mellem rækkerne (figur 2). De tilsvarende data 
fra forsøget i 2012 er endnu ikke analyseret, men der er den samme tendens til at 
ukrudtsfremspiringen mellem rækkerne i upløjet jord var markant mindre og forsinket i 
forhold til pløjet jord. 

I forsøget i 2011 var de dominerende arter snerle-pileurt, ager-stedmoderblomst og 
burresnerre, mens artssammensætningen i 2012 har været større og uden specielt 
dominerende arter (tabel 2). Et af de mest tydelige resultater er, at mængden af snerle-
pileurt i begge år er reduceret til under 1/3 af forekomsten ved traditionel dyrkning. For 
de øvrige arter er antallet enten lavt, eller at arten kun er forekommet i et af forsøgene, 
hvorved grundlaget for at drage konklusioner om de enkelte arters respons på 
jordbearbejdning er for spinkelt. Der er planlagt tilsvarende forsøg i 2013, hvor der vil 
være øget fokus på fremspiringsprofil i og mellem rækker samt bekæmpelseseffekt af de 
enkelte arter. 
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Figur 2. Forekomst af ukrudt i (x-akse) og mellem rækker (y-akse) 27. april (tv.) og 6. maj i 
parceller uden ukrudtsbekæmpelse udover nedvisning før såning af afgrøde. Hvert punkt viser 
optællingsresultat for én parcel. Punkter under diagonal linje viser, at der er færre planter 
mellem rækken end i rækken. Data fra forsøg 733-875 (2011). 
 
Tabel 2. Forekomst (planter/kvm) af de mest dominerende ukrudtsarter ved de fire 
dyrkningsmetoder. Opgørelsen er lavet i juni i parceller uden ukrudtsbekæmpelse udover 
nedvisning i marts eller april. Da visse arter er udeladt er ”ukrudt i alt” højere end summen af de 
viste arter.  

Ukrudtsart Pløjning - 
traditionelt 

såbed 

Pløjning - 
strip tillage 

Såbed 

Strip tillage 
Nedvisning 

marts 
(glyphosat) 

Strip tillage 
Nedvisning 

april 
(græsmiddel) 

Forsøg 2011         
Burresnerre 21 29 10 3 
Kamille, lugtløs 1 1 1 3 
Olieræddike 51 33 3 1 
Pileurt, snerle 95 69 17 24 
Stedmoderblomst, ager 40 21 12 7 
Tvetand, uspec. 2 0 1 2 
Ukrudt i alt 239 157 44 45 
Forsøg 2012         
Arve, rød 2 0 0 1 
Brandbæger, alm. 4 1 6 5 
Gåsefod, hvidmelet 5 0 1 1 
Limurt, nat 2 2 1 0 
Pileurt, fersken 9 4 0 2 
Pileurt, snerle 16 14 5 3 
Pileurt, vej 9 5 5 6 
Rapgræs, enårig 9 9 11 14 
Stedmoderblomst, ager 6 4 1 1 
Tidsel, ager 3 2 1 1 
Ærenpris, mark 5 2 1 2 
Ukrudt i alt 73 44 32 42 
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Udbytte 
I ovennævnte forsøg er der høstet udbytte i udvalgte behandlinger for at kunne se 
dyrkningsmetodernes effekt på sukkerudbyttet. Som følge af det meget høje 
ukrudtsniveau i pløjejorden i 2011 er der et meget kraftigt udbyttetab, når der ikke er 
foretaget ukrudtsbekæmpelse. Udbyttetabet er yderligere forstærket af forekomst af 
olieræddike, hvilket kan sammenlignes til marker hvor spildraps ikke kan bekæmpes 
tilstrækkeligt. Ved anvendelse af ½, 1 eller 2 x normaldosering har der ikke været 
signifikant forskel på udbyttet ved de forskellige dyrkningsmetoder, men strip tillage 
med nedvisning i april lå i begge år lavest. 

I 2012 er der ikke noget merudbytte ved at anvende mere end ½ x normaldosering som 
følge af det relativt lave ukrudtstryk og i 2011 har normaldoseringen været tilstrækkelig 
ved alle dyrkningsmetoder. Forskellen i udbytteniveau mellem de to år skyldes primært 
forskelligt høsttidspunkt. 
 

Figur 3. Sukkerudbytte (t/ha) i relation til dyrkningsmetode og herbiciddosis i 2011 (tv) og 2012. 
Marts og april refererer til nedvisning af efterafgrøde med henholdsvis glyphosat i marts og 
græsmiddel i april. 
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