
Blindstrigling og radrensning blev sat på en hård prøve 

Effekten af blindstrigling og radrensning blev sat op mod kemi i konventionelle ærter og 

hestebønner på mark med højt ukrudtstryk. 
 

Af Anders Melchiorsen 

På en dyrkningssikker JB-4-jord med et relativt højt ukrudtstryk har en gruppe fra Velas afprøvet mekanisk 

og kemisk ukrudtsbekæmpelse i ærter og hestebønner for at se, hvilken effekt de forskellige løsninger 

havde. Teamleder på projektet, Peter Porse, er tilfreds med forsøget, som han hellere vil sige er et 

eksperiment. 

- Da det kun er tale om et enkeltstående forsøg, kan vi ikke drage nogle generelle konklusioner på 

kvaliteten af de mekaniske løsninger kontra kemien, siger han. 

Men alligevel er han godt tilfreds med, hvor langt ukrudtstrykket kom ned på markerne, sammenholdt 

med, at det nogle steder på marken var 50 procent ukrudtsdækning inden, der blev lavet nogen som helst 

behandlinger. 

 

Baggrund for forsøget 

Forsøget skulle være med til at belyse, hvilke metoder man kan bruge for at nedbringe pesticidforbruget. I 

forsøget blev der opnået både bedst effekt på ukrudtet og højeste nettoudbytte ved den kemiske 

bekæmpelsesstrategi. 

- Isoleret set kan vi se i vores forsøg, at kemien er den mest effektive måde at lave 

ukrudtsbekæmpelsen på, siger Peter Porse. 

Det var der flere årsager til. Marker, der blev valgt, havde et meget højt ukrudtstryk, og på grund af det 

kolde forår med meget nedbør  spirede ukrudtet frem ad flere omgange. 

- I økologiske kontra almindelige hestebønner er udbytteforskellene ikke så store, når det gælder 

ukrudtets betydning, og det var det, vi syntes kunne være spændende at føre over på konventionel 

avl, for at se, om de mekaniske løsninger kan erstatte nogle kemisprøjtninger, siger Peter Porse. 

Han tog sammen med sin chef Lars-Ejler Hansen initiativ til forsøget, og det var muligt at få støtte fra 

miljøstyrelsen, da de kører nogle IPM-projekter for nedbringelse af pesticidforbrug, hvilket projektet faldt 

ind under. 

 

Højt ukrudtstryk 

Det relativt høje ukrudtstryk var primært fra tokimbladet ukrudt, hvor de mest dominerende arter var 

hvidmelet gåsefod og ager-stedmoder. Hele forsøget blev sået den 3. april 2020 i et godt såbed. På det 

tidspunkt var der højtryksvejr med meget kold og tør nordenvind, nattefrost og meget tør jord. Derfor var 

der en ret langsom fremspiring af ukrudt, og det spirede ad flere omgange i april og maj afhængig af, 

hvornår der faldt nedbør til at fremprovokere en nyfremspiring. 

 

I forsøget blev der lavet en kemisk splitsprøjtning med 0,5 liter Stomp samt 0,4 liter Fighter 480 i den første 

sprøjtning, som blev fulgt op 10 dage senere med 0,5 liter Stomp og 0,4 (0,5) liter Fighter 480. I 

forsøgsresultaterne er den kemiske behandling kaldt ”faktor A”. 

Derudover blev der lavet to forskellige strategier for mekanisk ukrudtsbekæmpelse kaldt ”faktor B” og 

”faktor C”. Faktor B med to blindstriglinger før afgrødes fremspiring fulgt op af to ukrudtsharvninger (en 

ukrudtsstrigling) lige før fremspiring og igen 14 dage senere. Faktor C var med en blindstrigling og en 



ukrudtsharvning før fremspiring fulgt op af to radrensninger henholdsvis fire og syv uger efter såning. Alle 

behandlingerne blev gennemført i både hestebønner og markært. 

 

Konklusioner fra forsøget 

Ved en mekanisk strategi var der god effekt af to gange blindstriglinger før afgrødens fremspiring. Disse skal 

ifølge Peter Porse følges op med radrensninger efter behov i marker med relativ højt ukrudtstryk, og gerne 

på forkant af ukrudtets fremspiring (Inden ukrudtet bliver for stort). En mekanisk bekæmpelse skal hjælpes 

på vej af en veletableret afgrøde, som yder god konkurrenceevne overfor ukrudtet. 

 

Effekten af den enkelte mekaniske bekæmpelse er meget afhængig af tidspunkt for nedbør og jordens 

beskaffenhed og tidspunktet for ukrudtets fremspiring i et forår, hvor ukrudt spirer ad flere omgange over 

en lang periode. 

- Med den rette strategi og rette timing for mekanisk ukrudtsbekæmpelse i marker med moderat 

ukrudtstryk, burde man kunne opnå tilfredsstillende resultat og udbytte, siger Peter Porse. 

Hvis forsøget var blevet lavet på et ”normalt år” med mere ensartet fremspiring af ukrudtet i foråret, 

vurderer Peter Porse, at der ville være bedre mulighed for at få ukrudtet væk med de mekaniske løsninger. 

- I forhold til ukrudtstrykket skal man tænke sig om, hvor man benytter de forskellige muligheder for 

mekanisk rensning. I forsøget havde vi ukrudtstryk, der var meget højt og nogle steder helt oppe på 

50 procent dækning, og ukrudtssammensætningen var bred. Der var mange mælder, og når de 

kommer godt i gang og får noget lys, breder de sig. Når ærterne og hestebønnerne modner af, og 

inden de når at blive når de bliver høstet, kommer ukrudtet igen. Afgrødernes konkurrenceevne 

mod ukrudtet er ikke særlig høj sammenlignet med kornafgrøder, og slet ikke, når det er 

rækkesået, siger Peter Porse. 

Kemien virkede til gengæld godt og med vilje blev første sprøjtning trukket, fordi der blev ved med at spire 

nyt ukrudt frem. 

 

Bedømmelse af ukrudtet 

I forsøget blev der af fire omgange lavet bedømmelse af ukrudt i forhold til, hvor mange procent dækning, 

der var på jorden. Bedømmelserne blev lavet før første og før anden radrensning, ved blomstring og ved 

høst. Ved første bedømmelse var der en gennemsnitlig dækningsprocent på 45 af ukrudt i det, der svarer til 

et ubehandlet led på det tidspunkt. 

 

De to gange blindstrigling før fremspiring plus de to gange ukrudtsharvning har næsten holdt jorden ren og 

var væsentlig bedre end en blindstrigling samt en ukrudtsharvning før fremspiring. 

Ved den anden bedømmelse før sidste radrensning i led C kan man se effekten af den første radrensning. 

Der var mindre ukrudt i led C, hvor der var henholdsvis ni og 11 procent dækning end i led B, hvor der var 

16 og 13 procent dækning, hvor ukrudtsbekæmpelsen var afsluttet knap fire uger tidligere. Det tyder på en 

sen fremspiring af ukrudt efter udgangen af april, som har etableret sig uforstyrret i led B, hvorimod 

radrensningen i led C den 6. maj havde en god effekt på ukrudt, der var på vej frem. 

 

Den fulde effekt af den kemiske bekæmpelse i led A var ikke til at se den 26. maj, men først cirka tre uger 

senere ved den tredje bedømmelse, hvor der er knap 100 procent effekt af led A. Det var også på det 

tidspunkt, at afgrøden for alvor ydede ukrudtet konkurrenceevne ved at lukke af for det. 

Effekten af de to radrensninger den 6. maj og den 26. maj var yderligere forstærket ved den tredje samt 

ved den afsluttende bedømmelse af ukrudtet før høst. Den bedste effekt var der i ærterne, som har bedre 



konkurrenceevne overfor ukrudt end hestebønner. Her var der henholdsvis 17 og 21 procent dækning af 

jord ved led C mod 36 procent og 41 procent dækning i led B. 

Grunden til, der var en stigning i dækningsprocenten af ukrudt før høst i forhold til bedømmelsen ved 

blomstring var, at afgrøden igen blev åben når den afmodnede og gav plads og lys til ukrudt. Og hvis ikke 

der havde været fuld effekt af ukrudtsstrategien tidligere, begyndte det overlevende ukrudt at gro på ny. 

 

I forsøget blev den bedste effekt mod ukrudtet opnået i led A med otte og 11 procent dækning. Næstbedst 

effekt var der i led C med 17 og 21 procent, og dårligst effekt var i led B med 36 og 41 procent. 

Dækningsprocenten af ukrudt gav også udslag i de opnåede udbytter. Højeste udbytte blev opnået i led A 

med 35 hkg pr. hektar i ærter og 56 hkg pr. hektar i hestebønner. Led B gav et udbyttetab på henholdsvis 

16 og 28 hkg pr. hektar, svarende til i gennemsnit 50 procent udbyttetab i forhold til led A. Led C gav et 

udbyttetab på henholdsvis seks og 13 hkg pr. hektar, og det svarer til 20 procent udbyttetab i forhold til led 

A.  

 

Betydning af ukrudtsbestanden ved høst ses tydeligt i renheden af den høstede vare. Et mål bør ifølge Peter 

Porse (Casper Andersen) være minimum 90 procent ren vare for at undgå smuds og urenheder i den 

høstede vare og for høj vandprocent. Der var en fin sammenhæng mellem bedømmelsen af ukrudt før høst 

og renheden af den høstede vare. Led A var renest med henholdsvis 93 og 90 procent renhed, dernæst led 

C med henholdsvis 85 og 77 procent renhed, og sidst led B med henholdsvis 66 og 63 procent renhed. 

Renheden har stor betydning for kvaliteten og værdien af den færdige vare, enten som salgsvare til 

foderstoffen eller til opfodring på bedriften. Behandlingsomkostninger inklusiv maskinudgifter blev 

beregnet i led A til at være 870 kroner pr. hektar, led B til 700 kroner pr. hektar og led C til 1200 kroner pr. 

hektar. 

 

Kunne ikke være lykkes bedre 

Selv om den kemiske behandling ikke overraskende viste sig at være bedst, kunne radrensningen ifølge 

Peter Porse næsten ikke være lykkedes bedre, når man tænker på, at afgrøderne blev sået med 

rækkeafstand på 25 centimeter, og når ærterne og hestebønnerne samtidig modner af og giver lys til 

ukrudtet. 

- Min pointe er, at der kommer dobbelt så meget lys til rækkerne, der hvor der blev radrenset. Når 

man tænker på de vilkår, der har været i 2020, synes jeg, at radrensningen har formået at vise, 

hvad den kunne i forhold til de tidspunkter, vi har renset. Vi har fået så meget ukrudt med som 

muligt, siger teamlederen. 

Det var klart rækkeafstanden på 25 centimeter, der viste sig at være bedst i forhold til 

ukrudtsbekæmpelsen, når det gælder mekaniske løsninger. 

- Der er muligheder for at gøre mere sammenlignet med de (en rækkafstand på) 12,5 centimeter. 

Når afgrøden er kommet til et vist stadie, kan det selvsagt ikke lade sig gøre at skade mere, end du 

gavner. Og i afgrøder, der bliver så åbne som ærter og hestebønner, skal man have mulighed for at 

få ukrudtet væk. Med den kemiske behandling og strigling over for hinanden, kan du sammenligne 

ukrudtstrykket, da der er den samme rækkeafstand, og der kan man tydeligt se, hvor meget det 

gør, om man kommer af med ukrudtet eller ej, siger Peter Porse. 

Han erkender, at for at kunne sammenligne udbytte en til en, også skulle have været den kemiske 

behandling på 25 centimeter. Men for at (der i forsøget er fokuseret på at det skulle ligne praksis så meget 

så muligt og at det ville blive) det ikke skulle blive for omfattende, besluttede de sig for, at det var 

renholdelse af ukrudt, forsøget først og fremmest skulle gøre dem klogere på. 

 



Han fremhæver, at blindstriglingerne havde overraskende god effekt (i starten af sæsonen) lige præcis i år, 

da ukrudtet i begyndelsen spirede frem ad flere omgange. 

- Hvis jeg skulle vælge en kombination af kemi og mekanisk bekæmpelse vil jeg vurdere, at et par 

blindstriglinger sammen med kemi kunne have sparet en tidlig sprøjtning, siger han. 

Ukrudtstrykket var forholdsvis lavt i de striglede parceller, hvor der var fire kørsler, så hvis der var blevet 

behandlet med kemi efterfølgende, ville det ifølge ham virkelig have været effektivt. 

 

Perspektiver i fremtidige behandlinger 

Ærter og hestebønner er to afgrøder, der kun bliver dyrket i lille skala i Danmark. Derfor mener Peter Porse, 

det kunne være spændende at se, hvordan mekanisk renholdelse vil virke i vårbyggen og hveden. Specielt 

på steder, hvor der er delvis resistens over for nogle ukrudtsmidler for at se, hvor langt man kan nå med 

strigling og radrensning. 

- Og det er nok den vej, vi vil gå med det næste projekt, vi skal i gang med. For hvis de mekaniske 

løsninger skal bredes ud til flere konventionelle bedrifter, skal vi over i afgrøder, der bliver dyrket 

på mange flere hektar end ærter og hestebønner, siger han. 

I vinterhveden ser han, at man med en blindstrigling på samme tidspunkt som (nogen i dag køre en) DFF og 

Boxer-behandling ville kunne fremprovokere en fremspiring af ukrudt, og ved en strigling mere kunne slå 

noget af det ihjel. 

- Så når du skal til at sprøjte, vil du kunne gå ned i dosering. Det er den måde, jeg ser, at det kan 

bruges, siger Peter Porse. 

Han tror ikke, at en eller to mekaniske behandlinger kommer til at erstatte en kemisk behandling, men han 

tænker, det er en god måde at hjælpe til med fremprovokering af fremspiring af ukrudt og på den måde 

give sprøjtningen en bedre effekt eller sætte dosis ned. 

- Jeg ser ikke, at der bliver tid eller arbejde sparet i marken, da man som minimum kommer til at 

køre det samme antal gange. Til gengæld er strigling meget billig, og det kræver ikke det helt vilde 

grej og den kan bruges når det blæser i modsætning til sprøjten. Men det går nemmest og 

(naturligvis) hurtigst, hvis man har en 12 eller 24 meter strigle. Til gengæld kræver det mere, hvis 

du skal gå efter radrensning. Det kræver mere af din såmaskine, i det at du skal kunne køre lige og 

præcist for bagefter at kunne radrense ordentligt. Så hvis det er noget man vil i gang med, er 

strigling mere berettiget, siger han. 


