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En nyudviklet 12-rækket gasbrænder til rækkeafgrøder kan med en høj selektivitet bekæmpe ukrudt i majs 

fra afgrøden har ca. 3 blade. Der er bedst effekt på småt ukrudt, og det er vigtigt, at ukrudtet bliver ramt 

med tilstrækkelig høj varme inden ukrudtsplanterne har udviklet mere end 4-6 blade. Især snerlepileurt og 

ferskenpileurt er vanskelig at bekæmpe, når de har sat flere løvblade. Gasforbruget har været omkring 40 

kg pr. ha og kapaciteten 3,5 til 4,5 ha pr. time. Ved bekæmpelse af ukrudt i nødsituationer, hvor ukrudtet er 

blevet for stort, har brændingen ikke været effektiv. Det ser dog ud til at brænding af stort ukrudt inde i ræk-

ken giver en vis hjælp til at majsen kan klare sig, indtil den kommer over den såkaldte kritiske konkurrence-

periode. Hvor ukrudtet har været stort, er det observeret, at varmen rettet ind mod ukrudtet inde i majsræk-

ken er centreret for langt nede mod jorden, og at en stor mængde ukrudt skygger for varmen. Rækkebræn-

deren bliver derfor ombygget, så ’varme-douchen’ bliver sendt mere lodret ned mod ukrudtet. Endvidere 

skal brænderne kunne reguleres i høje, så de kan hæves og sænkes i forhold til ukrudtets størrelse. 

 

På baggrund af første års erfaringer foreslås følgende strategi til mekanisk og termisk bekæmpelse af 

ukrudt i majs: 

• Etabler et jævnt såbed og så med præcis rækkeafstand, så radrensning kan udføres i højst 5 cm dybde 

og med højst 5 cm ind til rækken. Ved etablering på kamme, bør kamme være lave, så der kan yppes 

jord op omkring rækken. 

• Så i 4 til 5 cm dybde, målt fra jordoverfladen under trykrullen til underkanten af frøet. Det giver, hvis el-

lers vejrforholdene tillader det, tid til en eller flere blindstriglinger, der giver god effekt mod det første 

hold fremspirende ukrudt 

• Udfør rækkebrænding når majsen har 3 blade 

• Første radrensning kan ske umiddelbart efter brænding eller når vejrforholdene tillader det.  

• Udfør undtagelsesvis endnu en brænding såfremt ukrudtstryk er meget højt eller effekten af første 

brænding har været utilstrækkelig. På grund af tildækning af ukrudt, bør der ikke ske jordbearbejdning i 

ugen før brænding. 

• Afslut efter behov med 1-2 radrensninger inden majsen lukker rækkerne. 

 

1 INDLEDNING 

Rapporten beskriver viden og erfaringer med gasbrænding i majs med en nyudviklet rækkebrænder. Pro-

jektets formål har været at belyse muligheder, effekt og perspektiver i alternative metoder til kemisk 

ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøden majs med præcisionsudstyr. Der er fokuseret på at belyse effekt mod 

ukrudt og skånsomhed over for afgrøden. SEGES har fulgt 4 marker gennem vækstsæsonen 2020 og be-

skrevet resultaterne i denne rapport. Tak til Anker Vestergaard, Varde Maskinstation, som har givet indsigt i 

udviklingsarbejdet og har delt erfaringer med udførelse af ukrudtsbekæmpelse med rækkebrænding. Også 

tak til Miljøstyrelsen for støtte til projektet.  

 

2 BAGGRUND FOR PROJEKTET 

Der sker i øjeblikket en udvikling af ukrudtsbrændere til kam- og rækkeafgrøder. Firmaet Envo-Dan har 

fremstillet en ny ukrudtsbrænder med en arbejdsbredde på 12 rækker, som er udstyret med patenterede E-

Therm brændere, som ved brug af en blæser giver ensartede og stabile flammer og kan køre under van-

skelige vindforhold. Ved at anvende blæsere er forbruget af gas reduceret med omkring 40 % i forhold til 

tilsvarende brændere uden luftblæser. Maskinen er udviklet til og i samarbejde med Varde Maskinstation. 

Rækkebrænderen er monteret på en traktor og medbringer omkring 1.700 kg gas på en efterfølgende trai-

ler. Derved er der kapacitet til at behandle op til 40 ha med en tankopfyldning.  
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For økologisk dyrkning af majs vil effektiv ukrudtsbrænding i rækken fra majsen har 3 blade og senere give 

en nye muligheder for strategier, der er et alternativ til ukrudtsstrigling, fladebrænding og radrensning. Det 

giver mulighed for renholdelse inde i majsrækken i væsentlig længere tid i forhold til fladebrænding, som 

normalt udføres, når majsen har et par blade. Jo senere fladebrænding sker, jo længere tid tager det før 

majsen igen er i fuld vækst.   

 

I konventionel dyrkning af majs kan rækkebrænding være et interessant alternativ i situationer, hvor den 

kemiske bekæmpelse ikke har slår til. I 2020 har rækkebrænderen ikke været anvendt i konventionelt dyr-

kede majs. Men med forventning om at resistens hos flere ukrudtsarter desværre bliver til virkelighed, er 

det relevant at udforske mulighederne for at bruge både mekanisk ukrudtsbekæmpelse og rækkebrænding 

som IPM-værktøjer, der kan forsinke resistensudviklingen. Det gælder eksempelvis ved forekomst af ha-

nespore, hvor der sker fremspiring over en meget lang periode, og hvor det kun er et spørgsmål om tid før 

resistens bliver en stor udfordring, fordi majssædskifterne på mange ejendomme af forskellige årsager er 

helt utilstrækkelige til at forebygge resistensudvikling. Hvis den kemiske bekæmpelse har slået fejl, vil det 

også være interessant, hvis rækkebrænding kunne være en teknik til at stoppe ukrudtets vækst så længe, 

at majsafgrøden kommer foran væksten af ukrudtet, og det bliver afgrøden, der vinder i konkurrencen. 

3 BESKRIVELSE AF GASBRÆNDEREN TIL RÆKKEBRÆNDING 

Gasbrænderen er 9,2 meter bred og behandler 12 rækker majs. Styring ske med GPS. Hvert rækkeaggre-

gat er udstyret med et brændehoved på hver sin side af afgrøderækken. Intensiteten af varme styres gen-

nem fremkørselshastigheden. En blæser sikrer en stabil flamme. Sammen med afskærmning betyder det, 

at der kan køres ved ret høje vindhastigheder. 

 

  

Rækkebrænderen kører her i en majsafgrøde, hvor den forudgående mekaniske ukrudtsbekæmpelse har slået fejl. 

 

  

Brænderaggregat. Pile viser hvor gasflammen fra brænderhovedet sendes ned mod foden af majsplanterne i en vinkel 

på omkring 45 grader. 

4 AFPRØVNING I 2020 



 

4 / 19 

I samarbejde med Varde Maskinstation er indsamlet registreringer og erfaringer med bekæmpelse af ukrudt 

i 3 økologiske majsmarker. Desuden er fulgt en mark, hvor gasbrænding er forsøgt som en nødløsning mod 

ukrudt, som ikke har været bekæmpet ved den forudgående mekaniske ukrudtsbekæmpelse. 

4.1 Mark 1 

Majsen er etableret på kamme og rækkebrænding er udført den 29. maj, da majsen har haft 2-3 blade. Der 

er efterfølgende udført radrensning. Ved etablering er der kammet så meget op, at der ikke ved radrensnin-

gen er lagt jord ind i rækken. Eneste behandling inde i række er derfor brænding. Første brænding virkede 

med meget lav effekt til trods for, at forholdene syntes ideelle. Der blev derfor udført endnu en brænding 

den 23.-24. juni. På det tidspunkt var ukrudtet igen i fuld vækst. Effekten af 2. brænding har været en rime-

lig nedvisning af bladmassen, men uden af skade vækstpunkterne tilstrækkeligt. Effekten har været til-

strækkelig til at majsen i størstedelen af marken har kunnet klare sig i den kritiske konkurrenceperiode, dvs. 

den periode frem til planterne har 10-12 blade og kan klare sig mod nyfremspirende ukrudt og ukrudt, der 

ikke måtte være bekæmpet helt effektivt. Afgrøden har i de gode områder opnået en højde på 225-240 cm. 

I områder med meget stor bestand af ferskenpileurt har bekæmpelsen svigtet og givet et stort udbyttetab. 

 

  

Frem til den 11. juni, som er 13 dage efter første brænding den 29. maj, er der sket en meget stor fremspiring af nyt 

ukrudt, og mange ukrudtsplanter er efter brænding kommet i vækst igen. 
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God effekt af 1. brænding, men en stor fremspiring af nyt ukrudt. 

 

Radrensning er udført inden der gasbrændes den 23.-24. juni. 
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I store dele af mark 1 har majsen klaret sig over den kritiske konkurrenceperiode og er i god vækst. Foto 

fra. 2. juli. 

 

 

Plet med meget tæt bestand af især ferskenpileurt, som i løbet af juli vokser op i 1 meters højde og mere elle mindre 

kvæler majsplanterne i disse pletter. 
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Betydelige forskelle i ukrudtsbestand og effekt forskellige steder i marken, og stor variation selv inden for korte af-

stande. Her har brænder og renser givet et godt resultat. Bemærk at der er hyppet jord op omkring planterne. 

 

Ubehandlet vindue den 8. juli. Her bliver majsen efterhånden udkonkurreret. Især hvidmelet gåsefod er dominerende. 

Hvor der er udført gasbrænding er der ikke mange hvidmelet gåsefod tilbage, hvilket viser, at hvidmelet gåsefod er for-

holdsvis følsom over gasbrændingen. 

  

 

Foto t.v. viser, at der den 11. august i bunden af majsen i mark 1 er en stor biomasse af ukrudt, som vil sætte mange 

frø. Foto t.h. viser i højre side en del af marken, hvor afgrøden har klaret sig i konkurrencen mod ukrudt, mens især 

ferskenpileurt i pletten i venstre side af billedet har hæmmet afgrøden meget kraftigt.  

4.2 Mark 2 

Mark 2 ligger på samme ejendom som mark 1 og er etableret på kamme på samme måde. Rækkebræn-

ding er også udført den 29. maj, da majsen har haft 2-3 blade. Der er efterfølgende udført radrensning. Ved 

etablering er der kammet så meget op, at der ikke ved radrensningen er lagt jord af betydning ind i rækken. 
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Eneste behandling inde i række er derfor brænding. Første brænding virkede – i modsætning til mark 1 – 

meget effektivt. 

 

  

Mark 2 efter gasbrænding den 29. maj og efterfølgende radrensning. T.h. ses at alt ukrudt er nedvisnet. Der 

er begrænset svidning på majsen og planterne er i god vækst igen. Røde pile viser nogle af de blade og 

bladspidser, som er svedet af brændingen. 
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I rækken ses ny fremspiring af ukrudt. 

 

 

 

Markens tilstand den 2. juli. Afgrøden er i god vækst uden betydende konkurrence fra ukrudt. 
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Snerlepileurt og hvidmelet gåsefod, som er spiret frem i rækken efter brænding. 

 

 

Ubehandlet felt i mark 2 er domineret af hvidmelet gåsefod. 
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Ukrudt i bunden af majsen den 11. august. Ukrudtet er spiret frem efter gasbrændingen den 29. maj. 
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Gasbrændingen har været meget selektiv. Afgrødehøjen er 250-270 cm. 

 

4.3 Mark 3 

Mark 3 er også økologisk dyrket. Der er foretaget blindstrigling inden fremspiring og udført radrensning ef-

ter fremspiring. Der er udført en sen brænding på stort ukrudt den 24. juni og efterfølgende radrenset den 

7. eller 8. juli.  
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Mark 3 som den ser ud den 2. juli 8 dage efter gasbrænding. Der ses en del stort ukrudt inde i rækken. Ubehandlede 

felter er domineret af hvidmelet gåsefod. 

 

 

  

Snerlepileurt er sat noget tilbage, men dens mange vækstpunkter er ikke skadet, så væksten fortsætter. Til venstre ses 

nogle rækker, hvor radrensningen ikke er kommet helt tæt på rækken. Til højre ses resultatet, når radrenseren går helt 

tæt på rækken. 

 

  

God effekt mod hvidmelet gåsefod med 6-8 blade. 8 dage efter gasbrænding.  



 

14 / 19 

  

 

Varmen fra gasbrænderen er koncentreret ned mod basis. De øverste svidninger på de store blade skyldes formentlig 

berøring med brænderenheden, som ved drift bliver meget varm. 

 

 

Ubehandlet felt domineret af hvidmelet gåsefod, som det ser ud den 8. juli. 
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Mark 3 set den 8. juli umiddelbart efter radrensning. Billedet viser, at brænding skal ske mens ukrudtet er småt. Be-

mærk at radrenser ikke har kørt optimalt i forhold til at opnå 5 cm afstand på hver side af rækken. 

  

Når radrensningen sker tæt på rækken, giver gasbrændingen, som er koncentreret i et bånd på begge sider af rækken, 

bedre effekt. 
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Felt med dobbelt brænding. Ukrudt er nedvisnet uden at majsen er væsentligt skadet. 

4.4 Nødløsning mod stort ukrudt 

Mark 4 er dyrket økologisk og har en stor ukrudtsbestand domineret af ferskenpileurt og snerlepuleurt. Ren-

holdelse med 3-5 x ukrudtsharvning med stjernerulleharve og radrensning lykkedes ikke. Derfor blev der 

forsøgt med rækkebrænding som nødløsning den 2. juli. I bagklogskaben skulle dette være forsøgt væsent-

ligt tidligere. Det er oplyst, at udbyttet ikke har været helt så ringe som frygtet. 

 

 

 

Nødsituation i majs den 2. juli. Især ferskenpileurt har taget magten. 

 



 

17 / 19 

  

Så længe ukrudtsmassen ikke er for stor, har gasbrændingen god effekt (t.v.), mens en stor ukrudtsmængde betyder, 

at planterne giver ’læ’ for hinanden, og derfor ikke kan rammes af varmen. Der er kørt med 2,2 km/time og med hævet 

brænder i et forsøg på at ramme ukrudtet oppe i toppen. 

 

 

  

Ved at trykke bladet mellem fingrene er det let at se, om varmen har været tilstrækkelig til at ødelægge plantecellerne. I 

mark 4 er gasbrænderen hævet for at ramme ned på det store ukrudt. Derfor er en del af majsens blade også ramt af 

varmen, som det ses til højre. 
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Resultatet af gasbrænding 6 dage efter. Der er god selektivitet i forhold til afgrøden, men ukrudtsmængden/-biomassen 

har været for stor til at kunne opnå tilstrækkelig effekt mod ukrudtet. 

5 EFFEKT MOD UKRUDT 

Observationer af effekt mod ukrudt i 4 majsmarker giver anledning til følgende konklusioner og overvejel-

ser: 

• Gasbrænding med rækkebrænderen har fuld effekt på småt ukrudt med 2-4 blade. Især mange pileur-

ter overlever med vækstpunkterne, når de får mere end 2 blade.  

• Ukrudt med mere end 6-8 blade kan ikke bekæmpes med relevante mængder gas. Der sker en nedvis-

ning af bladmassen, men vækstpunkterne bliver ikke skadet, og kommer med nye skud. 

• Når planter bliver for store og ukrudtsmængden er stor, skygger ukrudtsplanterne for hinanden, så der 

ikke kan opnås en nedvisning af bladmassen, der kan forsinke ukrudtet tilstrækkeligt i forhold til afgrø-

den. 

 

6 SELEKTIVITET OVER FOR AFGRØDEN 

Observationer af selektivitet overfor afgrøden i 4 majsmarker giver anledning til følgende konklusioner og 

overvejelser: 

• Svidninger på majs med 3 blade er begrænsede, og planterne kommer hurtigt i vækst igen.  

• Senere brænding på majs med 10-12 blade giver på grund af varmen fra brændeaggregaterne svidnin-

ger af bladspidser, som har ringe betydning for majsens vækst. 

 

7 VIDEREUDVIKLING AF RÆKKEBRÆNDER 

Den nyudviklede 12-rækkede gasbrænder har i 2020 behandlet omkring 200 ha under forskellige betingel-

ser i forhold til afgrøde- og ukrudtsstørrelse og ukrudtsmængde. Kørehastigheden på 4-5 km/time har væ-

ret lavere end målet, som har været at komme op på en kørehastighed på 6 km/time. Erfaringerne fra 2020 

viser, at det er ønskeligt med større fleksibilitet med hensyn til indstilling af brænderenhederne. 

 

Envo-Dan og Varde Maskinstation ombygger derfor gasbrænderen på to punkter: 

• Brænderne på hver side af rækken stilles mere lodret, så ’varme-douchen’ kommer mere lodret ned 

end de nuværende 45 grader. Målet er at opnå en højere temperatur ned i ukrudtsplanternes hjerte-

skud og topvækst. 

• Brænderaggregaterne skal kunne højdereguleres, så de kan hæves og sænkes i forhold til ukrudtets 

størrelse. 
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8 ANVENDELSE AF RÆKKEBRÆNDING VED KONVENTIONEL MAJSDYRKNING 

Indkøringsvanskeligheder har betydet, at Varde Maskinstation i 2020 ikke har haft kapacitet til at afprøve 

rækkebrænderen ved konventionel majsdyrkning. Der er stadig et stykke vej med at optimere maskinen og 

strategierne. Derfor ligger det på grund af begrænset kapacitet og omkostninger ikke lige for, at række-

brænding får plads i den konventionelle majsdyrkning. Forsøgsmæssigt er det imidlertid interessant eksem-

pelvis at udfordre mulighederne for at supplere den kemiske bekæmpelsen af ukrudtsarter som hanespore 

og grøn skærmaks. Det er arter, som breder sig hastigt, og hvor der i vore nabolande ses herbicidresistens. 

Rækkebrænding kunne også være interessant at afprøve som nødløsning, hvor de kemiske løsninger er 

udtømte. 

 

Omkostningen til gas ligger ved 40 kg pr. ha på ca. 350 kr. pr. ha. Hertil kommer omkostninger til kørsel.  

 

9 HENVISNINGER 

Verdens bredeste gasbrænder er klar til voksende majs, Maskinbladet 2020 

 

Gasbrænder rydder effektivt op i økologisk majs, LandbrugsAvisen 2019 

 

Renholdelse af majs – praktiske anbefalinger vedrørende maskiner, Henning C. Thomsen, 2009 

 

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk silomajs, Lisbeth Tønning og Per Vinther Jensen, 2006 

 

Gasbrænding af ukrudt i majs, Jesper Hansen, 2006 

https://www.maskinbladet.dk/maskinstationer/artikel/66670_verdens-bredeste-gasbraender-klar-voksende-majs
https://landbrugsavisen.dk/kv%C3%A6g/gasbr%C3%A6nder-rydder-effektivt-op-i-%C3%B8kologisk-majs
https://pure.au.dk/portal/files/2428548/plk09_res_n1_2_c_thomsen.pdf
http://li.lr.dk/planteavl/diverse/lpart078.htm?print=yes
https://orgprints.org/27561/6/27561.pdf

