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A: BESKRIVELSE AF DET GENNEMFØRTE PROJEKT 
 

1. Formål med projektet – hvad ønskede I at opnå med projektet  

Projektets formål har været at belyse muligheder, effekt og perspektiver i sprøjtefri 
ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøden majs med præcisionsudstyr. Der er fokuseret 
på ukrudtsbekæmpelse i afgrøderækken med alternativer, men også i en 
kombination med mekanisk bekæmpelse mellem rækkerne. Der er specifikt afprøvet 
brænding af ukrudtet i afgrøderækken, hvor der er set på effekten på ukrudt og 
mulige skader på afgrøden. 

2. Kort beskrivelse af det gennemførte projekt og aktiviteter  

Varde Maskinstation og Envo-Dan har i samarbejdet udviklet en ny ukrudtsbrænder 
til rækkeafgrøder, som sætter nye standarder for arbejdsbredde og teknologi. 
Maskinen har en arbejdsbredde på 9,2 meter og har en nyudviklet teknologi med 
anvendelse af lufttryk, der potentielt minimerer forbruget af gas med 40 % i forhold 
til tidligere type brændere. Maskinen er færdigudviklet i foråret 2020 og kørt ind i 
drift hos Varde Maskinstation. 
 
Det blev aftalt med Varde Maskinstation, at man skulle finde 2-3 marker, hvor der 
kunne gennemføres OnFarm-forsøg. Der viste sig større udfordringer ved at indkøre 
den nye maskine end ventet, og arbejdet for maskinstationens kunder blev derfor 
tidsmæssigt presset. Derfor måtte vi ændre strategi, så vi i stedet har fulgt 4 marker 
gennem hele sæsonen og udført registreringer og fotodokumentation til belysning af 
de stillede spørgsmål om selektivitet og effekt. Det kunne lade sig gøre ved at 
sammenligne med ubehandlede felter i de pågældende marker. 
 
I 2 marker er rækkebrænderen afprøvet under optimale forhold, når majsen har ca. 
3 blade. Der har været høj selektivitet i begge marker. I den ene mark har der været 
100 procent effekt af brænding, mens effekten i den anden har været utilstrækkelig, 
selv om behandlingen er gennemført med kort tids mellemrum. I denne mark var der 
derfor mulighed for at måle effekt og selektivitet af 2 gange brænding. I en tredje 
mark blev effekten mod ukrudt og selektivitet over for afgrøden målt ved en senere 
behandling, når majsen har været 30-40 cm. Endelig er der i en 4. mark afprøvet, 
om rækkebrænding kan anvendes som nødløsning, når den forudgående 
mekaniske bekæmpelse er mislykkedes. Resultaterne er afrapporteret i SEGES-
rapporten ’Rækkebrænding mod ukrudt i majs’. 
 
Afprøvningen og erfaringerne med gasbrænding på omkring 200 ha majs har vist, at 
der er behov for visse tilpasninger af maskinen. Den er derfor nu under ombygning, 
så varmestrålingen fra brænderne frem for en vinkel på 45 grader bliver rettet mere 
lodret ned mod ukrudtet i rækken. Endvidere bliver der udviklet en højderegulering, 
således at brænderne kan justeret op og ned i forhold til ukrudtets størrelse. 
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3. Blev målgruppe inddraget/informeret og hvordan (  

På grund af coronasituationen er der ikke forsøgt gennemført markdemonstrationer. 
Varde Maskinstation har oplevet, at kunder typisk laver aftale om brænding, når 
ukrudtet er blevet for stort. Maskinstationen har derfor i januar-februar 2021 planlagt 
en række kundemøder i mindre hold, hvor resultater og kommende års anbefalinger 
om bekæmpelsesstrategi bliver fremlagt. 

4. Projektets leverance(r) (angiv fx faglige artikler, rapporter, afholdte 
demonstrationsarrangementer, mv.)  Der skal så vidt muligt indsættes 
links. 

Rækkebrænding mod ukrudt i majs, SEGES rapport. Er klar til publicering på LandbrugInfo. 
Rækkebrænding mod ukrudt i majs. Månedens forsøg. Artikel til fagmagasinet MARK, 
januar 2021. Artikel indsendt til LandbrugsAvisen. 
PowerPoint præsentation til anvendelse ved kundemøder hos Varde Maskinstation. 
 
 

5. Hvordan blev projektet/resultater formidlet? (hvis relevant kan henvises 
til ovenstående punkt) 

Se ovenstående. 
 
Vi har derudover optaget videoer fra markerne, som vi vil bruge til et opslag på SEGES i 
marken forud for sæson 2021.  
 
 

6. Hvordan vurderes projektet at have bidraget til øget viden om reduktion 
i pesticidforbruget? 

Afprøvningen har været et vigtigt skridt i retning af optimering af rækkebrænding i majs. 
SEGES gennemfører med støtte fra Promilleafgiftsfonden i 2021 forsøg, som fortsætter 
udviklingsarbejdet. Nærværende projekt har været af stor værdi for målretning af det videre 
forsøgearbejde.  
 
Projektet har trods tekniske indkøringsvanskeligheder givet så mange informationer om den 
nye teknik, at det har været muligt af udforme en foreløbig dyrkningsvejledning/anbefaling.  
 
 

7. Giver projektet anledning til forslag om opfølgende projekter, som I 
ønsker at formidle til Miljøstyrelsen, kan dette anføres her. 

Ingen bemærkninger. Se evt. punkt 6. 
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B: REGNSKAB 
 

Samlet beløb der er indgået kontrakt for 75.000 Kr. 

Beløb der faktureres for projektet (detaljer anføres i tabel 1) 75.000 Kr. 

Difference  

 
Tabel 1: Omkostninger 

Indkøb af udstyr, transportomkostninger, materialer, lønninger (pr. 
organisation) mv. 

Omkostning kr. 

Konsulentydelse vedr. forsøgsplanlægning, aftale med maskinstation, 
dataindsamling og bedømmelser, udarbejdelse af rapport, artikel til 
fagmagasinet MARK, bistand med formidling til Varde Maskinstation 
samt kørsel 

75.000 kr. 

  

  

  

  

  

  

  

  

I alt 75.000 kr. 

 
  


