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Hanespore og grøn skærmaks er to græs-
 ukrudt sar ter, som i de se ne re år har fået øget  
ud bre del se i Danmark. Begge arter fi ndes 
mest udbredt i ræk ke så e de af grø der, specielt 
majs mar ker, hvor de har let ved at etab le re sig 
på grund af den se ne såning, og hvor de tri ves 
godt på grund af majsens rin ge kon kur ren ce-
 ev ne i den før ste del af vækst pe ri o den. Af og 
til ses hanespore og grøn skærm aks og så i 
korn mar ker.
   Der er meget lidt vi den om mu lig he der ne 
for kemisk be kæm pel se af ha ne spo re og grøn 
skærmaks under danske for hold. Der for har 
vi ved Afd. for Plan te be sky�  el se fore ta get en 
scree ning af for skel li ge ukrudtsmidlers eff ekt 
over for dis se arter i et semifi eldforsøg.

Hanespore (Echinochloa crus-galli)
Hanespore hører botanisk til hir se grup pen. 
Det er en enårig plante, som udelukkende 
for me res ved hjælp af frø. Den op ti ma le tem-
 pe ra tur for spiring er under nordeuropæiske 
for hold 20° C, og spiring frem mes i øvrigt af 
lys og sam men pres set jord. Frem spi ring sker 
sent i for året, og plan ten blomstrer og pro-
 du ce rer frø samme år. På de tidlige sta di er er 
væksten ned lig gen de men bliver senere me re 
opret. Bladlejet er sam men rul let. Blad pla -
der ne kan væ re ru med en kel te hår ved blad-
 grun den. Blad pla der ne er 5-20 mm bre de og 
5-50 cm lange. Bladskederne kan være hårede 
eller gla�  e og mang ler ske de hin de.
   Hanespore bliver nor malt mel lem 25 og 60 
cm høj, men den kan under gun sti ge vækst-
 for hold blive op til 150 cm. Blom ster stan den 
er opret eller nikkede og 5-20 cm lang. Den 
er top for met med duskagtigt sam le de grøn ne 
til rød vi o le�  e små aks. Små ak se ne er ensidigt 
stil le de og sam men tryk te fra ryg gen. De be-
står af en gold blomst, hvor dæk bla det o�  e er 
for sy net med en stak og en tve køn net, stak løs 
blomst. Frø e ne er 2,5 – 3 mm lange med en 
tu sind korns vægt på ca. 1,7 g. Arten er me get 

va ri a bel og er der for o� e blevet opdelt i ad-
 skil li ge varieteter, for mer og økotyper.
   Hver plante pro du ce rer mellem 2.000 og 
40.000 frø – under dan ske forhold for mo -
dent lig i den lave ende af in ter val let. Spi re -
hvi le og le ve dyg tig hed varierer meget mel lem 
økotyperne. 

 
Udbredelse og betydning
Hanespore vokser i såvel tem pe re ret som sub-
tropisk klima. Den fore træk ker en fug tig og 
næ rings rig jordbund og trives for trin ligt som 
ukrudt i ris mar ker. Plan ten er me get var me -
kræ ven de, men og så dags læng den har stor 
betydning for ha ne spo res ud bre del se og kon-
 kur ren ce ev ne. 
   I Danmark vokser ha ne spo re hist og her på 
ru de rat plad ser (los se plad ser, jern ba ne ter ræn 
m.m.). Som ukrudt op træ der den fortrinsvis i 
majs og andre rækkesåede af grø der som bede-
roer og grønt sags kul tu rer, hvor den kan være 
ret tabs vold en de. Ha ne spo re ses også i korn, 
men da den er sent fremspirende og me get 
skyg ge føl som for ven tes det ik ke, at ha ne spo re 
vil blive et pro blem i korn af grø der. Man bør 
alligevel være opmærksom på dens tilstede-
værelse, da den kan være al ter na tiv vært for 
en lang række korn syg dom me blandt andet 
byg-stri be mo sa ik sy ge.



3Markbrug nr. 288   2004

Grøn skærmaks (Setaria viridis)
Grøn skærmaks hører ligesom ha ne spo re til 
hirsegruppen. Den formeres ude luk ken de ved 
hjælp af frø, som spi rer sent om for året. Den 
optimale spi rings tem pe ra tur er 20-300 C, men 
spi ring kan også foregå ved be ty de lig lavere 
temperatur. Planten blomstrer og sæ� er frø 
samme år. 
   Grøn skærmaks bli ver 15-40 cm høj og har 
o� e tal ri ge, korte dusk bæ ren de skud ved 
grun den. Blad le jet er sam men rul let, og bla-
dene er brede (5-15 mm), lan cet for me de og 
ru, ca. 4-30 cm lange. Blad tæn der mang ler, og 
ske de hin den er op løst i en hårkrans.
   Småaksene er pla ce ret i tæ� e cy lin der -
for me de du ske med ud ra gen de tornede 
bør ster mellem små ak se ne. Små ak se ne er 
enblomstrede og fl ad tryk te fra ryggen. Hvert 
småaks er omgivet af 3 ste ri le avner. Bør ster ne 
er grønne eller vi o le�  e med op ad re�  e de små-
torne.

Grøn skærmaks vokser og producerer frø me-
get hurtigt. Der pro du ce res fra 5-12.000 frø per 
plante a�  æn gig af størrelse. Frøene spredes 
med dyr og mennesker (små modhagere) eller 
rin den de vand. Frø e ne kan bevare spi re dyg -
tig he den længe i ufor styr ret jord. 

Udbredelse og betydning
På verdensplan har grøn skærmaks størst ud-
bredelse i tropiske og sub tro pi ske om rå der. 
   Den er meget skyggefølsom og var me -
kræ ven de. I Danmark fi ndes den på san de de 
arealer for eksempel grusgrave og baneter-
ræn. Grøn skærmaks trives dog bedst på en 
kvælstofrig jord, og i land brugs af grø der er 
den mest udbredt i be de ro er og majs, men 
ses også i korn mar ker. På grund af den sene 
fremspiring og stor skyg ge føl som hed forven-
tes grøn skærmaks ikke at blive et problem i 
korn af grø der.

Hanespore

Frø

Grøn skærmaks

Tidligt stadium Voksen plante Blomst

Frø Tidligt stadium Voksen plante Blomst
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Screening af forskellige herbiciders eff  ekt
Med henblik på at forbedre vej led nings -
grund la get for valg af her bi cid til be kæm pel se 
af ha ne spo re og grøn skærm aks er der ved 
Afdeling for Plan te be sky�  el se fore ta get en 
screening af forskellige herbiciders eff ekt over 
for disse to arter. Det skal be mær kes, at der 
kun er tale om resultater fra et enkelt semi-
fi eldforsøg. Re sul ta ter ne kan ikke umid del bart 
om sæ�  es til forventet mark eff  ekt, da plan-
 ter ne o� e er le� ere at be kæm pe i semifi eldfor-
søg end i mar ken. De�  e skyl des, at en række 
for hold af be tyd ning for vækst af plan ter ne og 
virkning af herbiciderne er optimerede i semi-
fi eldforsøg. Re sul ta ter ne kan der i mod bruges 
til at rang ord ne de for skel li ge her bi ci der i for-
hold til deres eff ekt over for de to arter.

Forsøgsbeskrivelse
Hanespore og grøn skærmaks blev dyr ket 
udendørs i po� er. Da planterne hav de 3-4 
blade blev en række for skel li ge her bi ci der 
udsprøjtet i 3 doseringer. Der blev an vendt 
Hardi ISO-F-015 dy ser og en vand mæng de på 
147 l/ha. Sprøjt nin gen blev udført i star ten af 
sep tem ber måned, og planterne blev e�  er føl -
gen de anbragt i vækst hus for at sik re til stræk -
ke lig høj tem pe ra tur for fort sat vækst. Plan-
 ter ne blev høstet 4 uger e� er sprøjt ning, hvor 
frisk- og tørvægt blev be stemt. I tabel 1 fi ndes 
en oversigt over de an vend te her bi ci der. Det 
skal bemærkes, at enkelte af de her bi ci der, der 
er afprøvet, endnu ikke er god kend te. 

Hanespore - manglende skedehinde

Grøn skærmaks - skedehinde omdannet til hårkrans
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Eff ekt over for hanespore
Figur 1 viser de eff ekter, der blev op nå et 
over for hanespore med en række for skel li ge 
ukrudt smid ler i semifi eldforsøget. Ge ne relt er 
der fun det meget høj eff ekt i alle do se rin ger 
af de herbicider, som hører til ’fop’ og ’dim’ 
grup pen (Primera Su per, Grasp 80 WG, Fu-
silade X-tra, Agil 100 EC, Select 240 EC og 
Aramo), dog blev eff  ek ten af Topik 100 EC 
stærkt reduceret i den la ve ste do se ring. Lexus 
50 WG og Hus sar er de sulfonylurea midler i 
korn, som har ha�  

bedst eff ekt over for hanespore. Hus sar hav de 
bedre eff ekt end Atlantis WG, hvil ket indi-
kerer, at ak tiv stoff  et mesosulfuron kun har 
ringe eff  ekt over for hanespore. MaisTer og 
Titus, som også er sulfonylurea her bi ci der til 
brug i hen holds vis majs og kar tofl  er, har ha�  
god eff  ekt i alle do se rin ger. Laddok TE, som  
an ven des til ukrudts be kæm pel se i majs, var 
ikke med ta get i for sø get, men har i prak sis 
vist sig at have util stræk ke lig eff ekt over for 
ha ne spo re.

Figur 1. Forskellige herbiciders eff ekt over for hanespore
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Tabel 1.  Anvendte herbicider og doseringer i forsøg
 

Handelsnavn Aktivstof 1 N 
i forsøg Additiv Relevante afgrøder

Hussar Iodosulfuron  
50 g/kg 200 g/ha 0,5 l/ha Renol Vårbyg, vinterhvede, 

vinterrug og triticale

Lexus 50 WG Flupyrsulfuron
500 g/kg 20 g/ha 0,1% Lissapol Bio Vinterhvede

Atlantis WG
Mesosulfuron + iodosul-
furon
30 + 6 g/kg

400 g/ha 0,5 l/ha Renol Ikke godkendt

Monitor Sulfosulfuron
800 g/kg 18,8 g/ha 0,1% Lissapol Bio Vinterhvede

Primera Super Fenoxaprop-p-ethyl, 
69 g/l 1 l/ha 0,2% Isoble� e

Vårbyg og vintersæd 
eventuelt med udlæg 
af rødsvingel eller 
engsvingel

Topik 100 EC Clodinafop, 
100 g/l 0,4 l/ha 0,5 l/ha Renol Vinterhvede

Grasp 80 WG Tralkoxydim, 
800 g/kg 400 g/ha 0,5 l/ha Renol Ikke godkendt

Fusilade X-tra Fluazifop-p-butyl, 
250 g/l 1 l/ha 0,1% Lissapol Bio

Raps, roer, ærter, 
hestebønner, kartofl er, 
rødsvingel, stivbladet 
svingel samt en række 
grøntsagsafgrøder

Agil 100 EC Propaquizafop,
100 g/l 1,5 l/ha Kartofl er, roer, raps og 

ærter

Select 240 EC Clethodim, 
240 g/l 0,5 l/ha 0,5 l/ha Renol Kartofl er, roer, ærter, 

vårraps

Aramo Tepraloxydim, 
50 g/l 2 l/ha Kartofl er, roer, ærter

Maister
Foramsulfuron + 
iodosulfuron, 
300 + 10 g/kg

150 g/ha 2 l/ha MaisOil Fodermajs

Titus Rimsulfuron, 
250 g/kg 30 g/ha 0,1% Lissapol Bio Kartofl er
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Eff ekt over for grøn skærmaks
Figur 2 viser de eff ekter, der blev opnået over 
for grøn skærmaks i semifi eldforsøget. Resul-
taterne tyder på, at grøn skærm aks generelt er 
lidt van ske li ge re at be kæm pe end ha ne spo re. 
I lighed med re sul ta ter ne på ha ne spo re er 
der over for grøn skærm aks op nå et meget høj 
eff ekt af alle do se rin ger af ’fop’ og ’dim’ mid-
 ler ne (Primera Su per, Grasp 80 WG, Fusilade 
X-tra, Agil 100 EC, Select 240 EC og Aramo). 
I lig hed med re sul ta ter ne på hanespore blev 
eff ekten af Topik 100 EC dog stærkt reduceret 
i den laveste do se ring. Atlantis WG er det sul-
fonylurea middel i korn, som har ha�  bedst ef-
fekt over for grøn skærm aks. Eff  ek ten af Lexus 
50 WG 

var god i nor mal do se ring, men blev re du ce ret 
en del i ned sa�  e do se rin ger. Eff ekten over for 
grøn skærmaks af Hus sar var mar kant dår-
 li ge re end af Atlantis WG, hvil ket tyder på, at 
mesosulfuron er mere ak tivt end iodosulfuron 
på denne art, mens det om vend te var tilfældet 
på hanespore, hvor Hus sar virkede bedre end 
Atlantis WG. MaisTer og Titus, som også er 
sulfonylurea herbicider til brug i hen holds vis 
majs og kartofl er, har ha�  god eff ekt i alle 
do se rin ger.  Laddok TE, som kan anvendes i 
majs var ikke medtaget i forsøget, men har i 
prak sis vist sig at have util stræk ke lig eff ekt 
over for grøn skærmaks.

Figur 2. Forskellige herbiciders eff ekt over for grøn skærmaks
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Sam men drag - ha ne spo re
God eff ekt Hussar, Lexus 50 WG, Primera Super, Topik 100  
 EC, Grasp 80 WG, Fusilade X-tra, Agil 100 EC, 
 Select 240 EC, Aramo, MaisTer, Titus 

Rimelig eff ekt Atlantis WG, Monitor 

Dårlig eff ekt  

Sammendrag – grøn skærmaks
God eff ekt Atlantis WG, Primera Super, Topik 100 EC, Grasp  
 80 WG, Fusilade X-tra, Agil 100 EC, Select 240 EC,  
 Aramo, MaisTer, Titus 

Rimelig eff ekt Lexus 50 WG 

Dårlig eff ekt Hussar, Monitor 

Fotos: Bo Melander og 
Henny Rasmussen
Danmarks JordbrugsForskning


