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Agertidslens udbredelse
og økonomiske betydning
Botanisk hører agertidslen til
slægten bladhovedtidsel ligesom
kærtidsel og lancetbladet tidsel
(horsetidsel). Disse tidsler er
stærkt tornede, og agertidslen
adskiller sig fra de to andre ved at
være flerårig. Lancetbladet tidsel
og kærtidslen lever kun i 2 år og
har et øverligt liggende rodsystem.
Agertidslens rodsystem har derimod lange vandrette, knopskydende rødder ned til 2 m i jorddybden, hvilket gør agertidslen
til et ukrudt, der er vanskeligt at
bekæmpe.
I konventionelt landbrug er
agertidslen blevet mere udbredt
gennem de sidste 10 år. Årsagen
er formentlig primært en ændret
praksis for bekæmpelse af frøukrudt i kornafgrøder. I vintersæd
udføres bekæmpelsen af frøukrudt
overvejende i efteråret, mens indsatsen i vårbyg sker tidligt i afgrødens udvikling.
Dette anvendelsesmønster
begunstiger rodukrudt som agertidslen, der ikke har etablerede
overjordiske skud på disse behandlingstidspunkter. Den tidligere udbredte anvendelse af hormonmidler i det sene forår blev
udført på et tidspunkt, der heller
ikke er det optimale for bekæmpelse af tidsler, men når behandlingen blev gentaget årligt, var
det tilstrækkeligt til at holde bestanden i ro.
Agertidslen er, specielt under
økologiske forhold, blevet et problem på de svære lerjorder, hvor
tidslerne trives bedst. På disse jorder optræder tidslerne hyppigt i
sædskifter, hvor dyrkning af vårsæd er udbredt, hvor der kun fin-

Specielt bør man være opmærksom på brakmarker, hegn og grøfter langs marker med store forekomster af tidsler, hvis frø kan
spredes til nærtliggende marker.
Under gode forhold vil et enkelt
frø kunne starte en helt ny koloni
af tidsler, der allerede efter et enkelt år vil have et udbygget rodsystem i en radius på ca. 1 m i fra
tidslens hovedskud.

Agertidslens
kompensationspunkt
Figur 1. Relativt udbytte i 4 kornarter som funktion af tæthed af tidselskud
(W.W. Donald, 1990)
des ganske få rækkeafgrøder, samt
i sædskifter, hvor der i græsmarker
ikke udføres en bevidst bekæmpelsesstrategi mod tidsler.
Økonomisk set har agertidslen
en stor betydning. I figur 1 ses det,
hvordan det relative udbytte falder
med en stigende tæthedsgrad af
overjordiske tidselskud. Dette er
gældende for de fleste afgrøder,
hvor vinterhvede, som det også
ses i figuren, er mere konkurrencestærk over for tidsler end
f.eks. vårbyg.

Agertidslens frøspredning
Agertidslen spredes fortrinsvis
ved dens knopskydende rødder,
men tidsler kan også spredes
ved frøspredning.
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Agertidslens frøformering er speciel, idet planterne enten er huneller hankøn, hvor hannerne alene
spredes igennem vegetativ formering.
Grunden til, at man skal være
opmærksom på agertidslens frøspredning, er, at en enkelt hunplante kan producere op til flere
tusinde frø. Normalt vil tidslernes
frø spredes i en radius på 20 m fra
moderplanten, men enkelte frø vil
dog have held til at blive transporteret flere hundrede meter med
vinden.
Frøspredning af tidsler bør
generelt forhindres
ved afslåning, inden
tidslerne sætter frø.
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Figur 2. Agertidslens udviklingsstadier: A= rosetstadium, B= stængelstrækning,
C= begyndende knopstadium og D= knopstadium (A. Dock Gustavsson, 1994)

Erfaringer har vist, at tidsler er
mest følsomme for mekanisk bekæmpelse 3-7 uger inden blomstring. Men for at komme dette
tidspunkt lidt nærmere, så er tidsler mest følsomme for bekæmpelse, når de nye årsskud producerer ligeså meget næring fra fotosyntesen, som de forbruger af den
oplagrede energi fra roden. Dette
kaldes for agertidslens kompensationspunkt, og det vil være på
dette tidspunkt, at planten har sit
tørstofminimum.
Tidspunktet vil som regel være
nået i begyndelsen af tidslernes
knopstadium, men i praksis vil
dette tidspunkt være svært at erkende, idet udviklingen af de enkelte tidselskud er uens. Der vil
eksempelvis i en tidselkoloni altid
være tidselskud, der har nået
blomstringstidspunktet, og andre,
der ikke har dannet knop endnu.
Tidspunktet for bekæmpelse vil
derfor være baseret på en skønsmæssig vurdering af, hvornår der
er flest tidselskud i begyndende
knopstadium. Det optimale tidspunkt er lige før 25% af tidselskuddene har nået det begyndende knopstadium.

En god tommelfingerregel er, at
tidslerne på dette tidspunkt vil
have ca. 8-10 blade. I figur 2 ses
tidslens forskellige udviklingsstadier.

Afgrødens konkurrence
over for tidsler
Hyppige slæt i en konkurrencestærk afgrøde, for eksempel en
rødkløvermark, vil også virke
bekæmpende over for tidsler, og
effekten vil kunne ses året efter i
marken i et reduceret antal af
overjordiske tidselskud.
Ved en kraftig bestand af agertidsler vil det, for at opnå den bedste effekt på agertidslen, være
nødvendigt at udføre 5 slæt med
4 ugers interval, mens det ved en
svagere tidselbestand er nok med
kun 2 slæt. Det er vigtigt, at intervallet mellem afhugningen er på
mindst 3-4 uger, eftersom afgrødens konkurrenceevne ellers vil aftage, og den forventede effekt udebliver. Første slæt vil med fordel
kunne udføres i slutningen af maj
eller begyndelsen af juni, hvor tidslerne har deres tørstofminimum.
Nyere undersøgelser har ligeledes vist, at brugen af efterafgrøder kan have en hæmmende
effekt på antallet af overjordiske
tidselskud. Ved brug af efterafgrøder vil perioden, hvor tidsler udsættes for konkurrence, forlænges, og
efterafgrøden vil holde næringsstofferne tilbage i det øverste jordlag til fordel for næste års afgrøde.
Resultater fra et økologisk sædskifteforsøg i Flakkebjerg har vist,
at der i året efter en efterafgrøde
var færre tidsler end året før.
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Agertidslers vækst er
begrænset i efteråret
Succesfulde bekæmpelsesstrategier
af rodukrudt kendes bedst fra
kvik, hvor det er muligt at udsulte
kvikplanten i efteråret ved kraftige
jordbearbejdninger på kvikkens 4.
bladstadium.
Erfaringer med bekæmpelse
af tidsler uden brug af kemi er
derimod meget sparsomme. I DJF
har der ikke været forsket i ikkekemisk bekæmpelse af tidsler siden 1961, hvor effekten af forskellige efterårsbehandlinger blev undersøgt. Resultaterne fra dengang
var meget blandede, men essensen er, at der kun var en begrænset effekt på tidsler ved jordbearbejdning i efterårssituationen.
Dette skyldes formentlig, at tidsler,
modsat kvik, udvikler en svag fysiologisk hvile i efteråret, og tidslens rødder vil ikke i samme grad,
som det gælder for kvik, kunne
provokeres til at udvikle overjordiske skud, og effekten af en mekanisk udsultning i efteråret vil
derfor være begrænset.
Faktisk kan en sønderdeling
af tidslens rødder i efteråret være
katastrofal, eftersom selv ganske
korte rodstykker i jorden vil have
en fortrinlig genvækstevne det følgende forår. Forsøg har vist, at
rodfragmenter af kun 10 cm´s
længde vil have energireserve nok
til at kunne udvikle ca. 15 nye
overjordiske skud i foråret og derved sikre tidslens overlevelse. Den
gode hensigt ved jordbearbejdning
vil derfor i dette tilfælde ende med
at få lige den modsatte effekt,
nemlig en underjordisk kloning
af tidselplanten.

Figur 3. Udvikling af rodsystem fra et kort rodstykke i løbet af en sommer
(Samsøe Lund & E. Rostrup, 1901)
I figur 3 ses det, hvordan ganske
korte rodstykker kan sende nye
rodsystemer ud det følgende år.
Kun ved at afbryde tidslens
vækst på 4-6 bladstadiet, vil
energireserverne fra korte rodfragmenter være opbrugt, og tidslen vil ikke være i stand til at udvikle nye skud. Effekten af denne
metode vil dog være begrænset af,
at en sønderdeling af tidslens rødder til 10 cm rodfragmenter i praksis ikke er mulig, eftersom tidslen
kan have dens rødder placeret ned
til 2 m´s dybde.
Pløjning bør under ingen omstændigheder undlades, da en
tidselbestand i høj grad fremmes
ved pløjefri dyrkning. Men pløjning og jordbearbejdning kan med
fordel udskydes til om foråret, hvor
tidslerne er i god vækst. Herved
forsinkes tidslernes fremspiring i
forhold til afgrøden. Denne jordbearbejdning kan dog ikke stå
alene i kampen mod tidslerne.

Mekanisk bekæmpelse
af tidsler i foråret
Men selv når agertidslerne om foråret er i god vækst, vil det være
svært at udsulte tidslerne, da de
ligesom kvik har formeringsknopper, hvis vækst aktiveres, når de
overjordiske skud fjernes.

Agertidslers roddybde kan som
sagt gå ned i 2 m dybde, og det
giver tidslen en fantastisk mulighed for at sende nye skud op til
jordoverfladen. Erfaringerne har
dog vist, at hvis de overjordiske
skud fjernes løbende igennem en
hel vækstsæson, så vil antallet af
nye skud til sidst aftage.
Stikning af tidsler er et krævende arbejde, men et arbejde, der har
stor effekt på tidslerne og fremspiringen det følgende år. Specielt vil
en kombination af radrensning og
en sen stikning af tidsler i august/
september give en god effekt. Erfaringer i roer har vist, at man ved
denne behandling vil kunne bekæmpe 60% flere tidsler, end hvis
tidslerne bekæmpes ved radrensning alene.
Ældre canadiske forsøg med
agertidsler har vist, at hvis jorden

fra starten af juni til sidst i september jævnligt bliver kultiveret,
vil bestanden af tidsler året efter
være betydeligt mindre. I tabel 1
(side 5) ses det, at selv en stor bestand af tidsler nærmest er totalt
bekæmpet året efter en vækstsæson med konstante jordbearbejdninger. Dette er et resultat af, at
tidslerne ikke har haft mulighed
for at samle næring, og at det endeligt er lykkedes at udsulte
tidslerne.
Løsningen med konstante
jordbearbejdninger i vækstsæsonen er udfra et miljømæssigt synspunkt og ønsket om at bevare
næringsstofferne i det øvre jordlag
ikke optimal. Men det giver blot
et indtryk af, at det altså er muligt
at komme tidslerne til livs ved en
kraftig mekanisk indsats.

Kemisk bekæmpelse om
foråret i kornafgrøder
Det mest effektive bekæmpelsestidspunkt for agertidsler i kornafgrøder er, når tidselplanten udviklingsmæssigt er nær sit kompensationstidspunkt, hvilket er beskrevet tidligere. De enkelte tidselskud vil typisk variere en del, men
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Grøn Viden indeholder resultater og erfaringer fra Danmarks JordbrugsForskning.
Grøn Viden udkommer i en mark-, en
husdyr- og en havebrugsserie, der alle henvender sig til konsulenter og interesserede
jordbrugere i videste betydning.

Tabel 1. Agertidslers procentvise overlevelse efter gentagne jordbearbejdninger
med gåsefodskær i 7-10 cm´s jorddybde på datoerne: 1/6-60, 22/6-60, 13/7-60,
3/8-60, 24/8-60, 7/9-60, 28/9-60, 1/6-61, 22/6-61, 22/6-61, 13/7-61
(J.M. Hodgson, 1964)
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ker effekt ved anvendelse på
samme behandlingstidspunkt.
Glyphosatprodukter kan anvendes
til bekæmpelse af tidsler før høst.
På dette tidspunkt vil hovedparten af tidslerne være afblomstret.
Der foreligger ingen hjemlige forsøg med denne anvendelse, men
engelske forsøg viste en god langtidseffekt ved anvendelse af 1400 g
aktivt stof pr. ha.

Kemisk bekæmpelse i stub
om efteråret
Når tidslerne har genetableret en
bladmasse efter høst, kan der foretages bekæmpelse i stub. Tidsintervallet fra høst til sprøjtning
bør være ca. 1 måned, ifølge udenlandske erfaringer. I danske forsøg
er der opnået en effekt på ca. 95%
året efter behandling med 1200 g
glyphosat eller 120 g clopyralid
ved behandling i september. For
glyphosats vedkommende sker
optagelse og transport hurtigt, således at hovedparten af aktivstoffet er optaget og transporteret ned
i rødderne 3 dage efter behandling. Hvis jordbearbejdning tidligst
indledes ca. 1 uge efter behandling, må det forventes, at den fulde
effekt af herbicidet er nået.

Kemisk bekæmpelse i græsmarker og øvrige afgrøder
Bekæmpelse af tidsler i græsmarker bør foretages som i kornafgrøder i det omfang, afgrødens anvendelse tillader det. I græs udlagt
i kornafgrøder må der dog det følgende forår kun anvendes en relativt lav dosering MCPA, som ikke
kan forventes at have væsentlig
langtidseffekt. I enge og på etablerede græsarealer samt på marker
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tidselplanten altid har en del
knopper, som er interaktive eller
hvilende, og som dermed ikke
fungerer som lager for assimilater.
Ved en sprøjtning bliver der derfor
heller ikke transporteret en tilstrækkelig mængde herbicid ud
til sådanne hvilende knopper. Når
de aktivt voksende skud bekæmpes af herbicidet, ophæves den
spirehæmmende effekt, som disse
skud har haft på hvilende formeringsknopper. Nye skud fra disse
knopper kan derefter genetablere
og vedligeholde planten, som dog
vil være væsentligt svækket.
MCPA er det herbicid, der har
givet den mest stabile effekt i de
udførte forsøg. En række MCPA
produkter er godkendt til bekæmpelse af tidsler i kornets stadium
30-39 (BBCH) med 1500 g aktivt
stof pr. ha. Effekten af andre, systemisk virkende herbicider som
clopyralid og forskellige sulfonylureamidler har vist en mere usik-
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agertidslen har sit kompensationspunkt, når tidslerne er i det
tidlige knopstadium og har 8-10
blade pr. skud. På dette tidspunkt
foregår transporten af assimilat
overvejende i nedadgående retning, og systemisk virkende herbicider har derfor mulighed for at
blive transporteret ud i tidselplantens dybt forgrenede rodnet.
Ved en tidlig behandling på plantens rosetstadium kan der opnås
en tilsvarende korttidseffekt, men
langtidseffekten vil være begrænset, eftersom transporten ned i
rodsystemet er begrænset på tidslens rosetstadium. Ved en senere
behandling, på tidslens blomstringstidspunkt, er der ligeledes
fundet en dårligere langtidseffekt.
Selv efter behandling på det
optimale tidspunkt er det dog typisk nødvendigt at gentage behandlingen 2-3 år i træk, hvis
man ønsker en total bekæmpelse.
En årsag til dette kan være, at
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til 2. års græsfrøavl må der anvendes en MCPA dosering, der er på
niveau med godkendelsen i korn.
Clopyralid er godkendt til bekæmpelse af tidsler i roer og raps. Der
er tale om dyre løsninger med en
god korttidseffekt, men hvor langtidseffekten ikke er undersøgt forsøgsmæssigt. I sædskiftet bør indsatsen derfor ske i kornafgrøder
eller stub.

Konklusion under
økologiske forhold
1. Anvend forårspløjning – det
hæmmer tidslernes forårsfremspiring
2. Afslut radrensning med en
stikning af tidslerne i aug./sept.
3. Tag gerne flere slæt (2-4) af
græsmarker
4. Benyt efterafgrøder i sædskiftet
5. Afslåning bør foregå, når
tidslerne har 8-10 blade
6. Frøspredning af tidsler bør
generelt forhindres

Konklusion under
konventionelle forhold

Ny forskning i bekæmpelse
af tidsler uden kemi

1. Bekæmpelse skal ske som en
særskilt behandling uafhængig
af den generelle ukrudtsbekæmpelse
2. Behandling foretages på store
planter for at sikre transport ned
i rødderne
3. Bekæmpelse må ofte gentages
2-3 år i træk for at opnå total
bekæmpelse
4. Planlæg indsatsen efter sædskiftet. Bekæmpelse er ikke
mulig i en række afgrøder
5. Ved tidlig indgriben vil indsatsen ofte kunne begrænses til
en pletsprøjtning
6. Udnyt erfaringerne med ikkekemisk bekæmpelse

Ved Afd. for Plantebeskyttelse har
vi som tidligere nævnt kun haft
ganske få aktiviteter vedrørende
rodukrudt. Ved finansiering igennem Forskningscenter for Økologisk Jordbrug har vi nu fået mulighed for at starte nye forskningsaktiviteter inden for bekæmpelse
af rodukrudt.
I projektet vil der specielt blive
fokuseret på bekæmpelse af tidsler, hvor tidligere erfaringer skal
genopdages og udvikles til brugbare bekæmpelsesmetoder, der
samtidigt er tidssvarende. Formålet med projektet er desuden at få
en større viden om tidslers spredning og konkurrence med afgrøden, samt at finde metoder til
ikke-kemisk bekæmpelse af tidsler. Udfra disse erfaringer vil det
på sigt være muligt at udvikle bekæmpelsesstrategier mod tidsler
uden brug af kemi.
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