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Afprøvningsgruppen for herbicider ved AU Flakkebjerg har i 2013 udført 90 markforsøg. De forde-
ler sig med 56 forsøg i landbrugsafgrøder, 27 forsøg i grønsager, frugt, bær og havefrø samt 7 forsøg i 
planteskole, juletræer og på udyrkede arealer. Langt hovedparten af forsøgene i landbrugsafgrøder er 
udført fortroligt. I det følgende vil derfor kun resultater i havebrugsafgrøderne blive omtalt.  

Materialer og metoder 
Alle afprøvningsforsøgene udføres som markforsøg. De fleste er udstationerede hos landmænd for at 
imødekomme specielle krav til jordbund og til sammensætning af afgrøder og ukrudtsflora, men et min-
dre antal forsøg placeres også på AU Flakkebjergs egne arealer. Hovedparten af forsøgene har været pla-
ceret på Sjælland, men enkelte udføres også på Fyn og i Jylland. Siden 2009 er der endvidere udført et 
mindre antal forsøg i det sydlige Sverige. Alle forsøg udføres som GEP forsøg med 4 blokke og i overens-
stemmelse med EPPO guidelines. Der udføres dels tolerance-/udbytteforsøg og dels effektforsøg, men 
i visse forsøg registreres både effekt og tolerance. Dette gælder bl.a. vækstreguleringsforsøg samt i de 
fleste forsøg i havebrugsafgrøder.  Ved anlæggelsen af effektforsøg tilstræbes det at ramme arealer med 
betydelige ukrudtsbestande i form af mange ukrudtsarter, ofte også bestemte ”target weeds”. Hvorimod 
det ved anlæggelsen af tolerance-/udbytteforsøg tilstræbes at ramme arealer med ingen eller en meget 
lille ukrudtsbestand.  

I landbrugsafgrøderne anvendes en selvkørende forsøgssprøjte, der standardmæssigt er udstyret med 
Hardi lowdrift fladsprededyser. Der anvendes normalt 150 l vand pr. hektar og et tryk, der passer til en 
kørehastighed på 4,5 km/t. I havebrugsforsøgene anvendes forskellige sprøjtetyper afhængig af afgrø-
den og opgaven, men generelt er der også tale om fladsprededyser og 150 – 200 liter vand pr. hektar.

Der er i landbrugsforsøgene en stigende tendens til, at forsøgsrekvirenterne selv bestemmer hvilke regi-
streringer, der skal udføres i forsøgene og hvornår. I ukrudtsforsøgene opgøres midlernes effekt normalt 
ved enten visuelle bedømmelser eller ved at tælle og måle friskvægt på de enkelte ukrudtsarter i 3-4 
prøveflader á 0,25 m2 pr. parcel. Optælling og vejning af ukrudt udføres tidligst 6 uger efter forårssprøjt-
ningernes afslutning, og for efterårssprøjtningerne foretages denne registrering 2-3 uger efter væksten 
er startet om foråret. Bedømmelserne for effekt foretages typisk ca. 2 og 6 uger efter sprøjtning, men kan 
også lægges på andre tidspunkter efter rekvirentens ønske. Ved samme lejlighed bedømmes også skade 
på afgrøden. I løbet af vækstsæsonen bedømmes der yderligere 1-2 gange, hvor det i korn og frøgræs lig-
ger fast, at bedømmelserne foretages ved skridning og umiddelbart før høst. Registreringerne er ens for 
effektivitets- og selektivitetsforsøg, dog foretages måling af udbytte kun i selektivitetsforsøgene. 

I vækstreguleringsforsøgene udføres der frem til høst bedømmelser for afgrødeskade, lejesæd og plante-
højde i intervaller på ca. 3 uger efter henholdsvis sprøjtning i frøgræs og skridning i korn. I korn udføres 
registreringen af plantehøjde som en måling, og i samme afgrøder udføres der også bedømmelser for 
nedknækning af strå og aks. Der foretages altid udbyttemåling i vækstreguleringsforsøg. 

Havebrugs- eller specialafgrøderne er generelt mere herbicidfølsomme end landbrugsafgrøderne, og 
derfor udføres bedømmelser for skade oftere og med kortere intervaller. Typisk vil der udføres bedøm-
melser efter 1, 2 og 4 uger efter behandling for at registrere akutte skader, mens bedømmelser i inter-
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vallet 4 - 16 uger efter behandling har til formål at registrere, hvor hurtigt afgrøden kommer sig efter 
skaden. Erfaringsvis kan tidligt registrerede skader, der forsvinder hurtigt, være på et ret højt niveau 
uden, at det koster udbytte eller påvirker kvaliteten, mens mere varige skader godt kan være på et lavere 
niveau, og så alligevel påvirke udbytte og/eller kvalitet negativt. Effekt på ukrudt registreres lige som i 
landbrugsafgrøderne. Efterfølgende bortlugning af ukrudt er nødvendig i de fleste tilfælde. Årsagen er, 
at havebrugsafgrøderne ofte er mere konkurrencesvage end landbrugsafgrøderne, og derfor vil ukrudt 
i de ubehandlede parceller og ikke-bekæmpet ukrudt i de behandlede parceller ofte påvirke udbyttet 
negativt. Hvis ikke ukrudtet fjernes, bliver det vanskeligt at fastslå, om registrerede udbytteforskelle 
skyldes ukrudtstryk eller herbicidpåvirkning.                          

Resultater - herbicider i havebrugsafgrøder 2013
I modsætning til landbrugsforsøgene, som hovedsagelig er finansieret af agrokemiske firmaer, så er ha-
vebrugsforsøgene i stor udstrækning finansieret direkte af erhvervet eller af erhvervsrelaterede fonde. 
Indenfor små afgrøder er der over en årrække forsvundet mange herbicider, og kun få nye er kommet til. 
I dag er den kemiske ukrudtsbekæmpelse i de små afgrøder baseret på ganske få aktivstoffer, og i flere 
afgrøder er de kemiske muligheder ikke tilstrækkelige, men må suppleres med andre metoder. Grundet 
et lille marked er de agrokemiske firmaers interesse i de små afgrøder forholdsvis lille, og dette synes 
forstærket efter, at Danmark er blevet placeret i nordzonen i forbindelse med EU forordning 1107/2009. 

Afprøvning og udvikling af nye herbicidstrategier er derfor efterhånden blevet en opgave, som have-
brugserhvervet i hovedsagen selv må stå for. På grund af en kritisk herbicidsituation i mange havebrugs-
afgrøder har ukrudtsforsøgene gennem en del år derfor haft som hovedformål at finde alternativer til 
herbicider, der er forsvundet fra markedet, eller som frygtes at forsvinde. 

Grønsager 
Indenfor grønsager er det især pendimethalin (Stomp m.fl.) og ioxynil (Totril), der siden offentliggø-
relsen af cut-off og substitutionskriterierne i føromtalte EU forordning, der har været nævnt som kan-
didater til at forsvinde fra markedet. Begge aktivstoffer har størst salg i kornafgrøderne, men bruges 
også en del i flere havebrugsafgrøder. Ioxynil bruges i løg, porrer og purløg, mens pendimethalin kan 
bruges i mange forskellige små afgrøder, hvoraf de største er løg/porrer samt gulerødder og andre rod-
frugter. Siden 2009 har AU Flakkebjerg samarbejdet med Landbrukarnas Riksförbund (LRF) i Sverige 
om at udvikle strategier til ukrudtsbekæmpelse i løg og porrer uden Stomp og Totril, samt strategier til 
ukrudtsbekæmpelse i gulerødder og pastinakker uden Stomp. Der er udført forsøg i Danmark, Skåne 
samt på Øland og Gotland. 

I løgene er der især arbejdet med strategier baseret på prosulfocarb (Boxer), aclonifen (Fenix) og brom-
oxynil (Buctril m.fl.), men der er sideløbende også udført screening af mere end 20 forskellige herbici-
der. Konklusionen efter 5 års forsøg er, at det i langt de fleste tilfælde synes muligt at bekæmpe ukrudt i 
såede løg og plantede porrer uden Stomp og Totril, men at visse ukrudtsarter kan volde problemer. Det 
gælder især agerstedmoder, hvor det endnu ikke er lykkes at udvikle strategier, der er bedre end Stomp 
og Totril. Med hensyn til afgrødeskade, så mangler der også forsat noget udviklingsarbejde, før der kan 
anbefales strategier, der er lige så sikre som de kendte med Stomp og Totril. Således har der i 25% af 
forsøgene været udbyttetab på 10- 20% af de nye strategier sammenlignet med Stomp og Totril. I de re-
sterende forsøg har udbyttet været på niveau med Stomp – Totril. Der er i alt udført 20 forsøg med nye 
strategier i såede løg på 5 år.  

I gulerødder synes der flere alternative muligheder end i løgene. Blandt andet kan det nævnes, at den 
eksisterende off-label godkendelse af diflufenican i gulerødder, pastinakker og persillerødder i Danmark 
er ansøgt på baggrund af herbicidscreeninger udført i Sverige og Danmark i 2009 og 2010. Der er også 
arbejdet meget med anvendelse af clomazon (Command CS) i tankblanding med aclonifen efter frem-
spiring, og de gode resultater har medført, at LRF har bekostet restanalyser i gulerødder, så brugen af 
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clomazon efter fremspiring af gulerødder nu er tilladt i Sverige. Pastinakker er betydelig mere vanskeli-
ge at undvære Stomp i end i gulerødder. Blandt andet fordi pastinakker er meget mere følsomme overfor 
clomazon, end gulerødder er. Derfor arbejdes der især med kombinationer af aclonifen og prosulfocarb 
i denne afgrøde. 

Bægernatskygge (Solanum physalifolium) er en ukrudtsart, som vi ikke kender i Danmark, men i Sve-
rige er den meget udbredt, især i Skåne. Arten minder om sort natskygge (Solanum nigrum), men har 
behårede blade og lysere farve (i det indsatte billede øverst er det sort natskygge til venstre og bæger-
natskygge til højre). Arten er giftig og er især uønsket i kartofler, da den er vært for skimmel og kan 
smitte kartoflerne. Arten er vanskelig at bekæmpe i flere rækkeafgrøder, da hverken aclonifen (Fenix) 
eller metribuzin (Sencor – godkendt i Sverige) er særlig effektive. Heller ikke prosulfocarb, der normalt 
virker godt mod den beslægtede sort natskygge er særlig effektiv i de doseringer (1,0 – 2,0 l/ha), der nor-
malt anvendes i løg og gulerødder. Pendimethalin og clomazon har derimod normalt god effekt overfor 
bægernatskygge.   

Havefrø
Danmark producerer langt hovedparten af det spinatfrø, der anvendes i verden, og derfor er spinat en 
vigtig eksportartikel for danske havefrøavlere. Visse ukrudtsarter har frø, der minder meget om spinat, 
og derfor er disse meget uønskede i den høstede vare. Det gælder især frø af burresnerre og pileurter 
(særligt snerlepileurt). Andre problemukrudtsarter er kamille og korsblomstret ukrudt, som f.eks. spil-
draps. Siden off-label godkendelsen af Command CS til spinat i 2004 er problemerne med burresnerre 
og snerlepileurt blevet betydeligt mindre, men kamille og spildraps er fortsat vanskelig at bekæmpe. Ud-
over Command anvendes især phenmedipham, der udgør det væsentligste bladmiddel i spinat. Blandt 
andet på baggrund af de få bekæmpelsesmuligheder til især kamille og spildraps er det gennem mange 
år lykkes at indhente dispensation til at anvende asulam (Asulox m.fl.) trods det, at det i mange år ikke 
har været godkendt i Danmark, og i øjeblikket heller ikke er på EUs positivliste (anneks I). 

En af betingelserne for dispensationen for asulam er blandt andet, at der udføres forsøg på at finde alter-
nativer. Dette arbejde har stået på i efterhånden mange år, og hidtil er det ikke lykkes at finde et middel, 
der kan bekæmpe problemukrudtsarterne lige så effektivt som asulam, og samtidig være meget skånsom 
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overfor spinaten. I 3 spinatforsøg i 2013 har der imidlertid vist sig flere interessante nye muligheder, 
men i lighed med tidligere resultater i spinat, så er ingen af de fundne nye herbicidmuligheder direkte 
alternativer til asulam. Dog kan flere af dem vise sig at blive vigtige værktøjer til fremtidige herbicidstra-
tegier i spinat til frø.

Frugt og bær 
De senere år har herbicidforsøgene i frugt og bær været koncentreret om jordbær og særligt vanskeligt 
ukrudt i æble- og kirsebærplantager. 

I forhold til mange andre små afgrøder, så er der forholdsvis mange herbicidgodkendelser (off-label 
og mindre anvendelser) til jordbær. Dog er der også mange begrænsninger i disse godkendelser. Som 
eksempel kan nævnes clopyralid (Matrigon 72 SG), der kun må anvendes hvert 4. år, kun hen over plan-
terækken og kun i en dosering på 25 gram clopyralid pr. hektar. Kendetegnende for flere af herbicid-
godkendelserne i jordbær er også, at behandlingsfristerne er meget lange for de fleste produkter. Der er 
derfor blandt jordbæravlerne et ønske om at finde andre herbicider til jordbær, ikke mindst set i lyset af 
at pendimethalin, der som nævnt frygtes at forsvinde om nogle år, også er et vigtigt herbicid i jordbær.

I 2012 indledtes en bred screening af herbicider, og dette arbejde er fortsat i 2013 med nogle af de mest 
lovende midler. Screeningen har alene haft til formål at afdække mulige kandidater til videre arbejde. 
Der er således kun set på selektivitet, og f.eks. ikke taget hensyn til om der eksisterer brugbare restdata. 
Resultaterne af de to års forsøg har vist nogle muligheder, der skal arbejdes videre med i 2014. Umid-
delbart har det været lettest at finde herbicider, der er selektive, når de er anvendt lige efter plantning, 
hvor jordbærplanterne har ingen eller kun meget få blade. Senere, når jordbærplanterne har udviklet de 
første blade, synes det noget vanskeligere at udpege rigtigt selektive midler. 

Glyphosat er et vigtigt herbicid i frugtavl og anvendes ved afskærmet sprøjtning i blandt andet æbler, 
pærer, kirsebær og blommer, men også i flere bærbuske. Visse ukrudtsarter er dog vanskelige at kontrol-
lere alene med glyphosat. Det gælder især, hvis frøukrudtet bliver for stort, men også visse rodukrudts-
arter. Blandt andet er det velkendt, at glyphosat ingen virkning har på agerpadderok. Flere MCPA pro-
dukter er godkendt til mindre anvendelse i disse afgrøder, og det har været praksis at blande glyphosat 
og MCPA. Det er dog kendt, at det ikke altid er en god idé at blande disse midler, og nyere forsøg ved 
AU Flakkebjerg i 2012 og 2013 har bekræftet dette. Blandt andet er effekten overfor græsser og agertids-
ler nedsat, når produkterne blandes sammenlignet med samme dosering glyphosat anvendt alene. Til 
gengæld kan effekten overfor bl.a. stor nælde og agerpadderok forbedres ved at blande disse produkter. 
Mange tidligere forsøg har vist, at MCPA er et af de eneste herbicider under danske forhold, der har 
tilstrækkelig effekt på agerpadderok, men forsøg ved AU Flakkebjerg har også vist, at det er muligt at 
forbedre effekten overfor denne art betragteligt ved at tilsætte MCPA et additiv. Det er i 2013 undersøgt, 
om MCPAs effekt kan forbedres med additiver overfor andre arter, men foreløbig synes resultaterne 
ikke at være lige så overbevisende, som når det gælder agerpadderok.                                                           


