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Det Jordbrugsvidenskabelige Fa-
kultet (DJF) har i flere år gennem-
ført tests og forsøgsbehandlinger 
med ukrudt i såvel kamsåede 
majs samt majs sået på flad jord. 
Der er i den forbindelse anvendt 
en lang række teknikker til ik-
ke kemisk ukrudtsbekæmpelse, 
herunder brænding, hyppeplov/
kamformer, langfinger harve, 
radrensere, stjerne-hjulsrense og 

forskellige typer fingerhjul.

Gennemgang af maskiner 
til bekæmpelse af ukrudt i 
økologisk majs
En brænding af ukrudtet i majs-
marken er i de allerfleste tilfæl-
de den rigtige start på ukrudts-
bekæmpelsen, uanset om det 
drejer sig om majs dyrket på 
kamme eller flad jord. Om det 

skal fladebrændes eller række-
brændes er op til den enkelte at 
afgøre. Maskininvesteringen el-
ler lejeomkostninger vil være 
nogenlunde ens, der vil dog væ-
re en besparelse på gas med en 
rækkebrænding. Nye og større 
maskiner, som udnytter gassen 
bedre, er på vej og vil sikre den 
fornødne kapacitet til et stigen-
de majsareal.

Renholdelse af majs – praktiske 
anbefalinger vedrørende maskiner

Hovedelementet i en god mekanisk ukrudtsbekæmpelse i majs er maskinens indstilling og egnet-
hed til opgaven på det givne tidspunkt i afgrødens og ukrudtets udviklingsstadie.
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Når majsen har stabiliseret væk-
sten efter en brænding, vil en 
strigling eller en rækkerensning 
være en egnet behandling. Hvis 
marken er jævn og fri for over-
fladiske planterester m.m., vil 
en strigling kunne gennemføres 
med stor kapacitet og god be-
handlingseffekt. Ved majs dyr-
ket på flad jord, og hvor der er 
meget rodukrudt og planterester 
i marken, vil en radrenser med 
”gåselapper” skær være en god 
løsning. Majsen har et øverligt 
rodsystem, og man skal allerede 
på det tidlige vækststadie pas-
se på med en for dyb jordbear-
bejdning. Gentagne rækkerens-
ninger kan komme på tale. Når 
majsen har 4-5 blade, kan der 
skubbes tør jord ind i rækken for 
at dække nyt fremspiret ukrudt. 
Brede renseskær er egnet til at 
lave denne hypning. 

I visse tilfælde vil den nævn-
te behandling ikke give en til-
fredsstillende effekt over for 
ukrudtet. Stort ukrudt, som står 
mellem rækken, kan bekæmpes 

med en stjernerullerenser. Også 
her skal man være meget op-
mærksom på ikke at skade maj-
sens rødder. I kamdyrket majs 
bekæmpes stort ukrudt i kamfu-
ren forholdsvis let med en kam-
former, tallerkenhypper eller 
kamplov.

Ikke alt ukrudt kan forven-
tes bekæmpet i rækken ved de 
nævnte behandlinger, og derfor 
må man gribe til mere nuance-
rede bekæmpelsesmetoder. 

Lodrette fingerhjul: En for-
holdsvis effektiv metode 
overfor stort ukrudt. stil-
lingsmulighederne er man-
ge, og det kræver stort over-
blik at holde øje med en 
maskine, som skal rense 
mange rækker ad gangen. 
En vandret fingerhjulsren-
ser er også effektiv ved brug 
overfor ukrudt i rækken. 
Den er mere skånsom over-
for majsen men kræver en 
særdeles omhyggelig ind-
stilling og egner sig ikke til 
en meget stenrig jord. 

•

•

Skrabepinde kan også bru-
ges, når majsen har nået en 
størrelse på 5-6 blade, disse 
kræver ligeledes en omhyg-
gelig indstilling og en ren 
jord, hvor sammenslæbning 
kan undgås. 

De tre nævnte metoder til be-
kæmpelse af ukrudt i rækken 
kan nemt kombineres med ma-
skiner og samtidig bekæmpelse 
af ukrudt mellem rækkerne.  

Markforsøg
Vi har i kombination med for-
skellige maskiner og teknikker 
i markforsøg dokumenteret en 
effektiv bekæmpelse af ukrudt 
uden væsentlige afgrødeskader 
(Thomsen, 2007). Kombinatio-
ner med ukrudtsstrigle, finger-
hjul og kamformer giver en god 
behandlingseffekt (Kristensen 
& Thomsen, 2008). I tabel 1 er 
vist et delresultat fra markforsø-
gene liggende på en JB 5, hvor 
forskellige teknikker og strate-
gier er sammenlignet. Det vi-

•

Tabel 1. Udbytte og planteantal for mekanisk renholdte majs dyrket på kam og flad jord.

Ukrudtsbekæmpelse Karakter for ukrudts-
bekæmpelse1)

Majs  ved 
høst,

Planter/ha

Udbytte
ton tørstof/

ha

Majs dyrket på kamme. 
Sådato: 24. april
110.000 frø pr. ha

Brænding
2 x ukrudtsstrigle
2 x kamformer 3,0 88.300 14,4

Ukrudtsstrigle 
2 x fingerhjul
2 x kamformer 1,3 89,000 15,1
Brænding 
Kamformer 4,8 84.000 10,6

Ref. 
Majs på flad jord 
Sådato: 25. april
110.000 frø pr. ha

Brænding 
2 x ukrudtsstrigle
Radrensning 4,8 90.700 12,5

1) Karakterskala: 1 = ingen ukrudt, 10 = overgroet af ukrudt.
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ste resultat for majs på kamme 
vedrører teknik og strategi, som 
gav god effekt og sikrede et højt 
høstudbytte.

Generelt gav anvendelse 
af kamformeren en god effekt 
mod ukrudt mellem og på siden 
af kammen, mens der ved brug 
af fingerhjul er mulighed for at 
bekæmpe ukrudt i selve afgrø-
derækken. Fingerhjulsrenserne 
kræver dog meget præcis kørsel 
og omhyggelig indstilling for at 
sikre effekt og undgå afgrøde-
skader.

Fremtidsperspektiver
Flere og flere maskinstationer 
vil i fremtiden tilbyde såning af 
majs med høj præcision (GPS) 
således, at rækken kan genfindes 
med en stor nøjagtighed. Dette 
vil åbne op for nye muligheder 
for bekæmpelse af ukrudt på en 
lettere måde i majsmarken. 

Litteratur 
http://www.renkammajs.djfpro-

jekt.dk/
http://www.okologgen.dk/.■




