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1. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner 

Målet med arbejdet var at forbedre strategierne til langsigtet regulering af vanskeligt 
ukrudt, såsom tidsler, kvik og korsblomstrede ukrudtsarter under praktiske dyrknings-
forhold ved at udnytte den viden, som er opsamlet i 20 års gårdregistreringer på 50 
økologiske brug. Der blev bedømt ukrudt i kornafgrøder hos 26 tilbageværende økologiske 

landmænd i sommeren 2007 og 2008 med henblik på at beskrive udviklingen af problem-
ukrudt i forhold til forskellige sædskifter hos kvægbrugere og planteavlere. Det første års 
data er bearbejdet og der er fundet op til 4 gange flere rodukrudt hos økologiske plante-
avlere end hos kvægbrugere. Især hos de relativt nyomlagte planteavlere med gennem-
snitlig 3-5 års økologisk dyrkning bag sig sker der en stor øgning i antal rodukrudt over 5 
år, således 18 flere kvikskud/m2 på sandjord og 0,8 flere tidsler per m2 på lerjord. Rod-

ukrudtet har således gode muligheder for at blive opformeret i det typiske økologiske 

planteavls sædskiftet: 80 % kornavl til modenhed, ingen konkurrence fra efterafgrøder, 
vanskelig mulighed for mekanisk jordbearbejdning på lerede jorde. 

 
2. Projektets faglige forløb 
2.1. Projektforløbet 

I sommeren 2007 og 2008 har DJF haft kontakt til 30 tidligere forsøgsværter, hvor der 
tidligere er gennemført ukrudtsbedømmelser og registreret markhandlinger. Efterfølgende 
blev der gennemført bedømmelse af rodukrudt i 124 marker i 2007 og 152 i 2008 på 26 af 
disse ”gamle” økologiske brug, med et samlet bedømt areal på 756 ha i 2007 og 946 ha i 
2008. 
I markerne blev alle rod-ukrudtskolonier registreret i juli måned og aggressive frøukrudt 
(korsblomstrede, kornblomst, valmuer, pileurter, kamille, okseøje, hanekro, spergel, hyrde-

taske) blev optalt i 0,125 m2 felter (1 bedømmelse per ha). På grundlag heraf kan den gen-
nemsnitlige tæthed af rodukrudt per mark beregnes for over 100 marker i 2007 med 4-20 
årig forfrugtshistorie. Alle rodukrudtskolonier er stedfæstet med GPS-registrering, således 

det er muligt at genfinde kolonier i det følgende år. Data fra 2007 er analyseret, mens data 
fra 2008 er lagt i database, og er klar til analyse. 
 

Projektets resultater 
 
I den indledende statistiske analyse blev der anvendt ukrudtstællinger i de enkelte stik-
prøver (3-5 felter a 0,125 m2/mark/år). Antal ukrudt per m2 eller 100 m2 er analyseret 
statistisk i forhold til økologisk kvæg/plante, jordtype, dag i vækstsæsonen og antal års 
økologisk dyrkning. I den indledende model er antaget at år, gård og marker blev analyse-
ret som tilfældige effekter, ligesom der i nedenstående analyse ikke er foretaget transfor-

mation for at homogenisere variansen. Enkelte analyser med logaritmisk transformation har 
vist sig velegnet til stabilisering af varianserne. 
Tidsler og andet rodukrudt (svinemælk, grå bynke, padderok, følfod og skræpper) udgjorde 
et særligt problem hos økologiske planteavlere (tabel 1), hvor planteavlerne i gennemsnit 
har 2-4 gange så mange så højt antal som kvægbrugere. Mange planteavlere var konven-
tionelle indtil registreringsperioden, hvilket ses ved at de økologiske marker i gennemsnit 
kun var dyrket i 5 år på sandjord (JB-nr=1-4), og 3 år på lerjord. Gennem årene blev tids-

lerne således øget med godt 40 og godt 70 tidsler/100 m2 på sand- og lerjord over en 5 årig 
økologisk dyrkningsperiode uden forskel mellem brugstype. På kvægbrug var der langt fær-
re tidsler på trods af længere økologisk dyrkningsperiode. Til sammenligning er medtaget 
tilsvarende data fra primært konventionelle malkekvægsbedrifter. 
Også andre rodukrudt udgjorde et tiltagende problem på planteavlsbedrifterne. Den store 
forøgelse i antal rodukrudt kan hænge sammen med den relativt korte økologiske dyrk-

ningsperiode, hvor de fleste planteavlere startede fra relativt rodukrudtsfrie konventionelle 
marker 
Kvik forekom med næsten samme antal (8-14 kvikskud/m2), undtagen hos økologiske plan-
teavlere på sandjord, der havde 33 kvik/m2. Kun på sandjord blev der estimeret stigning i 
kvikantal med 7 kvik/m2 på kvægsandjordsbrug og 18 på plantesandjordsbrug over en 5 
årig periode. På lerjord var kvik på samme niveau som på konventionelle brug 8 skud/m2.  
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Tabel 1. Rodukrudt (LSMEANS
1)

) hos private landmænd. 

Bedømt i 3-5 felter a 0,125 m2 per mark i perioden 1989-2007.

Konv. Økologiske kvægbrug Økologiske plantebrug

brug Alle Sand Ler Alle Sand Ler

Antal brug 40 35 24

Antal marker 527 1085 796

Antal felter 1942 3346 3064 1407 2516

Års økol. dyrkn. 0 6 12 5 3

Tidsler/100 m
2 9 81 83 207 355 235 439

Øgning/5 år 40 71 45 76

Andre rodukr./100 m2 48 92 125 81 217 461 189

Øgning/5 år 93 -1 257 52

Kvikskud/m2 7 8 14 8 25 33 8

Øgning/5 år 7 0 18 2

1) LSMEANS estimater fra Proc Mixed er vist med kursiv.  

I tabel 2 er vist ukrudtstrykket i vårsæd af de 3 dominerende ukrudt og korsblomstrede 
ukrudt. Især økologisk dyrket sandjord har et højt ukrudtstryk på 136-175 ukrudt (3 domi-
nerende)/m2. Hos kvægbrugere er estimeret en stigning på 21 stk/m2 over 5 år og det 
dobbelte på økologiske plantebrug. Problemukrudt som kornblomst og valmuer i vintersæd 
var på et lavt niveau med 1-4 stk/m2 i 1-11 % af felterne og der kunne ikke estimeres 
udvikling med økologisk dyrkningsperiode. 

 

Tabel 2. Frøukrudt i vårsæd (LSMEANS 1) ) hos private landmænd. 

Bedømt i 3-5 felter a 0,125 m2 per mark i perioden 1989-2005.

Konv. Økologiske kvægbrug Økologiske plantebrug

brug Alle Sand Ler Alle Sand Ler

Vårsæd Antal marker 311 827 502

Antal felter 1859 4824 3101

3 dom. ukr/m
2 57 137 136 96 124 175 91

Øgning/5 år 21 21 49 49

Korsblomstrede/m2 0 12 7 6 11 9 14

Øgning/5 år 4 9 -1 4

1) LSMEANS estimater fra Proc Mixed er vist med kursiv.  
 

 
Årsager til forskelle mellem kvæg- og plantebrug er ikke analyseret for nærværende. Med-
virkende forhold er dog uden tvivl at kvægbrugerne anvender græsmarkerne aktivt i den 
langsigtede kontrol af rodukrudt, hvor befængte marker typisk vil blive anvendt til slæt eller 
blive afhugget intensivt under afgræsning. En vigtigt kontrolparameter er derfor uden tvivl 
40-70 % af kvægsædskifterne, der dyrkes med kløvergræs. Her kontrolleres tidsler og 
andet rodukrudt normalt på et acceptabelt niveau, mens planteavlere har alvorlige proble-
mer med kontrol af rodukrudt, selv i relativt nyomlagte og rodukrudtsfrie korndominerede 

sædskifter. Flere planteavlere på især lerjord har således ikke kunne kontrollere tidsel-
trykket, når der dyrkes 80 % korn i sædskiftet. 
Som følge af intensiv mekanisk bekæmpelse af rodukrudt i næsten alle stubmarker efter 
korn er der kun dyrket ganske få marker med efterafgrøder til frugtbarhedsopbygning hos 
de økologiske landmænd. Den intensive efterårsbekæmpelse af rodukrudt medfører således 
både ”tæring” på jordens frugtbarhed og en relativ stor udvaskning i disse ”sorte” marker. 
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2.2. Udbyttet af projektet 

Hypotesen om at problemukrudt (rodukrudt og korsblomstret ukrudt) øges ved overgang fra 
konventionel til økologisk dyrkning er blevet bekræftet, og er kvantificeret. Hos økologiske 
planteavlere, der i gennemsnit kun har dyrket økologisk i 5 og 3 år på sand- og lerjord, er 
der (undtagen tidsler) fundet en stigning i ukrudtsantal, der er 2-4 gange højere end hos 
kvægbrugere, der i gennemsnit har dyrket økologisk 6 og 12 år på sand- og lerjord. Hos 

planteavlere er der selv efter den korte økologiske dyrkningsperiode fundet 2-3 gange så 
højt antal tidsler som på kvægbrug. For kvik er der ligeledes fundet over dobbelt så mange 
kvik/m2 som på kvægbrug, mens der er fundet samme kvikantal på lerjord. 
I den afsluttende analyse af projektet vil ukrudt blive søgt analyseret i forhold til forskellige 
bekæmpelsesstrategier hos de to grupper af økologiske landmænd. I analysen vil indgå 
data fra 2008, således at udviklingen kan kvantificeres mere sikkert. 

 


