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Integreret ukrudtsbekæmpelse – effekt af efterafgrøder 
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 afrapporteres et forsøg fra 2011 med efterafgrøders indflydelse på 
fremspiring af ukrudt og udbytte af sukkerroer. 

Konklusion 

Der har ikke været en generel effekt af efterafgrøder overfor fremspiring af ukrudt, men 
en reducerende effekt kan ikke afvises overfor visse ukrudtsarter og specielt, når 
efterafgrøder efterlades mellem rækkerne ved strip tillage dyrkning. Der er dog kun i 
begrænset omfang muligt at drage generelle konklusioner som følge af det begrænsede 
datamateriale. Endvidere har efterafgrødernes udvikling været begrænset af sen såning 
og et vådt og koldt efterår.  

Nedvisning af overvintrende vinterrug bør ske tidligere i vækstsæsonen end praktiseret i 
nærværende undersøgelse for at undgå udbyttenedgang i afgrøden. Anvendelse af 
glyphosat sprøjtning i marts har øget sukkerudbyttet, specielt når der anvendes lave 
doser ved den efterfølgende ukrudtsbekæmpelse i afgrøden. 

Conclusion 
There was no general effect of catch crop on weed emergence by an effect against some 
weed species – especially when catch crops remains are left undisturbed between rows – 
cannot be denied. Due to the limited amount of data yet, general conclusions are not 
possible to give at this stage. Further, the growth of catch crops was reduced in the trial 
due to late sowing and a wet and cold autumn. 

The control of over-wintering rye should be done earlier than in the present 
investigation to avoid yield loss. The use of glyphosate in March increased yields, 
especially when followed by low doses of herbicides after crop emergence. 

Formål 
Formålet er at undersøge om man med dyrkning af efterafgrøder kan reducere 
forekomsten af ukrudt og herunder at kvantificere effekt på udbytte.  
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Metode 
I undersøgelsen har indgået 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 i hver metode har bestået 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 
forventet normaldosering. Forsøget har været anlagt på lerjord (JB nr. 7). 

 

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 i 2011 og 26. marts i 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. 

 
Foto 1. Overblik over forsøgsarel 13. maj. Den visne afgrøde er rug behandlet med græsmiddel 
i april. Rug, som blev nedvisnet med glyphosat i marts overlevede delvis behandlingen. 



Integreret ukrudtsbekæmpelse – effekt af efterafgrøder 

 
NBR Nordic Beet Research Annual Report 733b-2012 4 (7) 

Forsøgsarealet er tilsået med efterafgrøder den 17. august 2010 med 20 kg gul sennep 
og 200 kg rug/ha. Til dette er anvendt et rotorsæt, hvor jorden er bearbejdet i ca. 5 cm 
dybde. Arealer uden efterafgrøder er ligeledes bearbejdet med rotorsættet. Fremspirende 
spildkorn er bekæmpet i arealer uden efterafgrøde med glyphosat den 7. september. 
Som følge af den relativt sene såning samt vådt og køligt vejr har efterafgrøden kun 
opnået en biomasse på 0,3-1,3 ton tørstof/ha afhængig af art, vækstperiode m.m. (tabel 
2). 

I marts måned er halvdelen af arealet med strip tillage dyrkning nedvisnet med 
glyphosat. Sprøjtningen har ikke været tilstrækkelig til at bekæmpe den overvintrende 
vinterrug og en efterfølgende behandling med græsmiddel var nødvendig (foto 1). 
Denne er udført samtidigt med, at den anden halvdel af strip tillage arealet er nedvisnet 
med græsmiddel. 
 
Tabel 2. Biomasse og N-optag i efterafgrøde forud for forsøg 2011. Bemærk at efterafgrøden 
har vokset 14 dage længere ved strip tillage dyrkning end ved pløjning. Udsædsmængden var 
20 kg sennep og 200 kg rug/ha. 
Efterafgrøde Dyrkning Planter / 

kvm 
Tørstof t/ha N-optag (top) 

kg/ha 

Gul sennep Efterårspløjning (11. nov.) 255 0,8 15,8 
  Strip tillage dyrkning (25. nov) 129 1,3 35,3 

Vinterrug Efterårspløjning (11. nov.)   0,3 8,9 
  Strip tillage dyrkning (25. nov)   1,1 25,9 

 

 

Resultater og diskussion 
 
Forekomst af ukrudt  
Der er ikke større forskelle i mængden af ukrudt efter dyrkning af efterafgrøde, når der 
ses på det samlede ukrudtstryk ved de forskellige dyrkningsmetoder (figur 1). Figuren 
viser både ukrudtsniveauet i ubehandlede arealer (punkter på lodrette akse) samt 
effekten af stigende herbiciddosis. 

I tabel 3 er forekomsten af de mest dominerende arter vist i relation til dyrkningsmetode 
og anvendelse af efterafgrøder. For ager-stedmoderblomst ses i flere tilfælde en 
reduktion som følge af efterafgrødedyrkning, mens burresnerre blev reduceret ved strip 
tillage dyrkning med nedvisning i marts. Den sete effekt af efterafgrøde på ager-
stedmoderblomst i de pløjede systemer er overraskende da biomassen af rug har været 
yderst lille i efteråret (tabel 2). Opgørelsen kompliceres yderligere af, at antallet af 
ukrudtsplanter kan være forskelligt i og mellem afgrøderækker (se nedenfor). Forskelle i 
ukrudtstryk kan endvidere skyldes uens forekomst af ukrudtsarter på forsøgsarealet, og 
der er til vækstsæson 2013 anlagt forsøg med fire forskellige efterafgrøder med henblik 
på at forbedre datagrundlaget. 
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Figur 1. Ukrudtplanter (antal/kvm) observeret i forsøgsparceller efter afsluttet herbicidsprøjtning 
(juni 2011/2012). Der er anvendt fire herbicidniveauer svarende til forventet normaldosering x 0, 
½, 1, 2. I efteråret er arealet tilsået med efterafgrøde som angivet. 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.    

 
Tabel 3. Forekomst af ukrudtsplanter (antal/kvm) i ubehandlede parceller ved forskellige 
dyrkningsmetoder og anvendelse af efterafgrøde (forsøg 733-8745, juni 2011) 

Dyrkningsmetode Efterafgrøde Ager-
sted-

moder 

Burre-
snerre 

Snerle-
pileurt 

Ukrudt i 
alt 

Pløjning / traditionelt såbed Ingen 40 21 95 189 
Rug 13 20 120 170 

Sennep 38 25 102 211 
Pløjning / strip tillage såbed Ingen 21 29 69 124 

Rug 15 31 69 151 
Sennep 14 15 79 133 

Strip tillage / nedvisn. marts Ingen 12 10 17 41 
Rug 8 3 28 63 

Sennep 5 3 22 30 
Strip tillage / nedvisn. april Ingen 7 3 24 44 

Rug 4 1 27 61 
Sennep 6 3 20 42 
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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. Marts og april refererer til nedvisning af efterafgrøde med 
henholdsvis glyphosat i marts og græsmiddel i april. Data fra forsøg 733-875 (2011). 

 

Strip tillage metoderne adskiller sig fra traditionel dyrkning ved at forholdene i og 
mellem rækkerne er meget forskellige. Jorden mellem rækkerne bearbejdes ikke og 
dette forventes at reducere eller forsinke ukrudtsfremspiringen væsentligt. Hvis der 
endvidere er efterafgrøde – enten levende eller nedvisnet – mellem rækkerne, forringes 
betingelserne for ukrudtet formodentligt yderligere. Dette ses tydeligt i denne 
undersøgelse, hvor der har været langt færre ukrudtsplanter i rækken end mellem 
rækken (figur 2 (blå punkter ligger øverst og røde nederst)). Den største effekt er set 
med vinterrug, men gul sennep har også haft en reducerende effekt på ukrudt mellem 
afgrøderækkerne. I afgrøderækken er effekten af efterafgrødedyrkning derimod ikke 
entydig, som følge af en ret stor variation i antal af ukrudtsplanter (op til 80 planter/kvm 
ved opgørelsen den 6. maj). I nogen tilfælde er der observeret en dårligere fremspiring 
og vækst af sukkerroer ved dyrkning af efterafgrøde, hvilket ændrer 
konkurrenceforholdet mellem afgrøde og ukrudt, hvorved efterafgrøder indirekte kan 
medføre en øgning af ukrudtstrykket i afgrøderækken. 

 

Udbytte 
Som følge af den ringe udvikling af efterafgrøderne i de pløjede systemer, er der ikke 
lavet udbyttemåling i disse. Derimod er alle parceller med strip tillage dyrkning høstet. 
Resultatet viser en markant udbyttenedgang ved dyrkning af vinterrug, hvilket ikke er 
overraskende da nedvisningen i marts kun har virket delvist (for lav glyphosat-dosis), 
foruden at nedvisningen med græsmiddel i april skulle have været foretaget tidligere. 
Hvis der kun er nedvisnet med græsmiddel i april, har der også været udbyttenedgang 
som følge af dyrkning af gul sennep - specielt ved 0 og ½ x normaldosering. Dette kan 
formodentligt forklares med en større forekomst af lugtløs kamille og enårig rapgræs 
ved denne dyrkning (data ikke vist).  
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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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