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F51. Jordbearbejdning ved ændrede prisforhold

Hvorfor dyb harvning ved 
pløjefri dyrkning?
Overgang til pløjefri dyrkning 
medfører normalt en hurtig og 
markant pakning af det tidlige-
re pløjelag under bearbejdnings-
dybden. Pakningen skyldes både 
naturlig sætning og overkørsel 
med tunge maskiner. Paknings-
skader i det tidligere pløjelag 
kan let medføre mere end 15% 
udbyttetab og samtidig reduce-
re produktkvalitet og øge mil-
jøbelastningen. Dybdegående 
harvning er et effektiv middel 
til at reparere på pakningsskader 
men vil samtidig forsinke el-
ler helt bryde udviklingen imod 
den ønskede jordstruktur ved re-
duceret jordbearbejdning. 

Optimal jordstruktur ved 
reduceret jordbearbejdning 
Ved reduceret jordbearbejd-
ning ønskes opbygget en jord, 
der har et porøst toplag (ca. 0-
10 cm) rigt på organisk stof, har 
høj biologisk aktivitet, og som 
befinder sig ovenpå en velstruk-
tureret underjord. Målsætnin-
gen er at få jordbiologien til at 

klare opgaven med at lave en 
optimal jordstruktur for plante-
vækst. Her spiller regnormene 
en central rolle i forhold til at 
lave krummestruktur i overfla-
den og danne et system af sam-
menhængende lodrette porer un-
der bearbejdningsdybden. Disse 
porer kan bruges af planterødder 
til hurtigt at komme ned i un-
derjorden og til bortledning af 
overskudsnedbør. Det tager tid 
at opnå den ønskede tilstand – 
som minimum en årrække med 
vedvarende reduceret jordbear-
bejdning.

Resultater fra forsøg med 
reduceret jordbearbejdning
Siden 2002 har Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet undersøgt effekten 
af forskellige jordbearbejdnings-
systemer i kornbaserede sæd-
skifter. Forsøgene blev anlagt på 
Foulum (JB4) og Flakkebjerg 
(JB6). I forsøgene indgik tre for-
mer for reduceret jordbearbejd-
ning: H8-10: ”Harvet 8-10 cm”, 
H3-4: ”Harvet 3-4 cm” og D: ”Di-
rekte sået” i sammenligning med 

pløjning (P) i fire sædskifter. I 
perioden fra efteråret 2002 til 
efteråret 2005 blev alle parceller 
med reduceret jordbearbejdning 
sået med en skiveskærssåma-
skine, som ikke bearbejder jor-
den ved såning. I efteråret 2006 
blev skiveskærssåmaskinen ud-
skiftet med en tandskærssåma-
skine. Desuden blev H3-4 ændret 
til jordbearbejdning i 18-20 cm 
dybde (H18-20). I forsøget har vi 
anvendt skånsom trafik igennem 
alle årene. 

På Plantekongressen vises 
resultater fra 2007 og 2008, 
hvor effekten af dyb harvning 
(H18-20) før korn er sammenlig-
net med H8-10, D og P. På Flak-
kebjerg har H8-10 og H18-20 som 
regel givet mindre udbytte end 
P, hvilket skyldes høje forekom-
ster af vindaks og væselhale. 
Disse græsser er blevet et tilta-
gende problem efter en årræk-
ke med reduceret jordbearbejd-
ning i sædskifter med stor andel 
af vintersæd. I Foulum har der 
som regel ikke været sikre for-
skelle mellem behandlingerne. 
Dog målte vi store merudbytter 

Dyb harvning før korn
Dyb harvning før korn er almindelig praksis på mange landbrug med pløjefri dyrkning. Men det 
koster tid og energi, og spørgsmålet er, om det er nødvendigt. 
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for reduceret jordbearbejdning 
for en 2. års hvede i 2007. Plan-
teetableringen var ikke optimal 
i det pløjede led og forsøget var 
stærkt præget af goldfodsyge. 
Direkte såning havde mindst 
angreb af goldfodsyge og størst 
merudbytte.

Dyb harvning før korn be-
talte sig ikke i forsøgene
Vi har ikke målt sikre udbytte-
forskelle mellem dyb harvning 
(18-20 cm) og harvning til 8-10 
cm i vores forsøg, hvor der har 
været praktiseret skånsom tra-
fik. Det har således ikke kunnet 
betale sig at øge harvedybden. 
Tværtimod har dyb harvning 
øget maskin- og arbejdsomkost-
ningerne og forstyrret systemet 

af makroporer i det gamle pløje-
lag opbygget over i de foregåen-
de fire år med overfladisk jord-
bearbejdning. 

Dyb harvning i praktisk 
markbrug
I praksis kan det være fornuftigt 
at harve dybt før korn, hvis der 
er grund til at reparere struktur-
skader efter f.eks. gyllekørsel. 
Dette bør dog være en absolut 
undtagelse, da skånsom trafik er 
en forudsætning for at have suc-
ces med reduceret jordbearbejd-
ning. Strukturskader skal fore-
bygges og ikke helbredes. Det 
kan gøres ved at køre med gode 
lavtryksdæk og lav hjullast. Det 
kan også gøres ved at anvende et 
system med faste kørespor. ■   




