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2. Få mest muligt ud af mellem- og efterafgrøderD6

Nye dyrkningsteknikker med efteraf-
grøder til rækkeafgrøder

Et nyt projekt med jordbearbejdning og efterafgrøder går nye veje for at øge produktiviteten og 
miljømæssigt optimere sukkerroedyrkningen. 
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Integreret jordbearbejd-
ning og efterafgrødedyrk-
ning 
Ved dyrkning af forårssåede af-
grøder er der potentielt en lang 
periode i sensommeren og det 
tidlige efterår, hvor det er gun-
stigt at foretage jordbearbejd-
ning, da jorden her oftest har et 
relativ lavt vandindhold. Imid-
lertid begrænses denne mulig-
hed ved dyrkning af efteraf-
grøder, da disse skal etableres 
hurtigst muligt efter høst og 
helst skal vokse så lang tid som 
muligt for at begrænse udvask-
ning af næringsstoffer samt for-
bedre jordstrukturen.

Ovenstående problematik er 
særlig relevant ved dyrkning af 
sukkerroer, idet de oftest dyrkes 
på svær lerjord, der kræver in-
tensiv jordbearbejdning (pløj-
ning) i efteråret for at sikre en 
høj dyrkningssikkerhed. Derfor 
blev der i 2007 igangsat et nyt 
projekt, der fokuserer på dyrk-
ningsteknikker, hvor jordbear-
bejdning og efterafgrøder kom-
bineres på nye måder. Projektet 
er delvist fi nansieret af Innova-

tionsloven og udføres i et sam-
arbejde mellem Nordic Beet Re-
search og Aarhus Universitet, 
Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, Institut for Havebrugs-
produktion i årene 2007-2011 
(tre forsøgsår).

Nye dyrkningsteknikker
I projektet udvikles og afprøves 
to nye dyrkningsteknikker kal-
det henholdsvis partiel bearbejd-
ning og dyrkning på volde. Par-
tiel bearbejdning henviser til, at 
jorden kun bearbejdes, hvor der 
skal være roerækker, og meto-
den kaldes på engelsk for strip 
tillage (fi gur 1). Bearbejdningen 
af jorden starter umiddelbart 
efter høst, hvor efterafgrøder 
etableres i fuld bestand i forbin-
delse med stubbearbejdning. I 
slutningen af august fjernes de 
fremspirede efterafgrøder samt 
eventuelt spildkorn i striber af 
25 cm for hver 50 cm svaren-
de til de kommende roerækkers 
placering, og i midten af sep-
tember harves i striberne til 20 
cm dybde for at sikre løs jord 
til roerne. De tilbageblevne ef-

terafgrøder mellem de bearbej-
dede striber fortsætter væksten 
og bidrager til, at fremspiring af 
ukrudtsplanter i de kommende 
roerækker er minimal, nitratud-
vaskningen begrænses og roecy-
stenematoder bekæmpes.

Ved dyrkning på volde star-
ter bearbejdning af jorden lige-
ledes umiddelbart efter høst ved, 
at jorden pløjes og efterfølgende 
samles i volde for hver 50 cm 
(fi gur 2). Samtidig med opsæt-
ning af voldene sås efterafgrø-

Figur 1. Partiel bearbejdet jord i voksende 
efterafgrøde (gul sennep).
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der mellem voldene med samme 
virkning som ved den partielle 
bearbejdning (fi gur 3). I det før-
ste forsøgsår (2008) blev volde-
ne etableret i upløjet jord, men 
dette gav for store problemer 
med spildkorn og græsukrudt, 
som nåede at etablere sig på vol-
dene, inden efterafgrøden kom i 
gang.

Forsøgsredskaber
Forud og i projektet er der ud-
viklet specielle redskaber til at 
afprøve de nye dyrkningstek-
nikker. Udstyret til opsætning af 
volde og samtidig såning af ef-
terafgrøder fungerer som ønsket 
(fi gur 2), mens redskabet til par-
tiel bearbejdning er blevet for-
bedret både til forsøgsåret 2009 
og 2010. Udfordringen ved par-
tiel bearbejdning består i at be-
arbejde dybt samtidig med, at 
efterafgrøden skånes samt at ef-
terlade jorden med tilpas grov 
struktur, således at den ikke 
slemmer sammen i løbet af vin-
teren, men samtidig er fi n nok til 
at lave såbed i til foråret.

Forsøgsdesign
I projektet er der planlagt otte 
forsøg, hvoraf de fem vil være 
afsluttet med udgangen af 2009. 
I hvert forsøg sammenlignes 

partiel dyrkning og dyrkning på 
volde med traditionel jordbe-
arbejdning, hvor der pløjes ef-
ter 20. oktober. Dernæst er der 
et tidligt pløjetidspunkt (medio 
september), som forventes at 
give de bedste muligheder for 
at etablere et godt såbed. For 
at kvantifi cere behovet for dyb 
bearbejdning indgår der endvi-
dere forsøgsled, hvor jorden ik-
ke bearbejdes udover stubbear-
bejdning og såbedstilberedning 
(reduceret bearbejdning) såle-
des, at der totalt er fem grundty-
per af bearbejdning i forsøgene. 
Hver af disse grundtyper afprø-
ves med og uden dyrkning af 
efterafgrøder (gul sennep) samt 
med og uden dyb stubbearbejd-
ning til 20 cm. Samlet er der 
således 20 forskellige behand-
linger, som afprøves i fi re genta-
gelser i et krydset split-plot for-
søgsdesign.

Foreløbige resultater og 
konklusioner
● Gul sennep dyrket stribe-

vis eller mellem volde optog 
mindst ligeså meget kvælstof 
som gul sennep dyrket i fuld 
bestand.

● Gul sennep havde negativ ef-
fekt på sukkerroernes udvik-
ling og udbytte i de to første 

forsøgsår.
● Gul sennep havde generelt 

en svag positiv effekt på kva-
liteten af sukkerroerne (hø-
jere sukkerprocent, lavere 
amino-N-indhold og mindre 
jordvedhæng). Effekten af 
gul sennep skyldtes, at ef-
terafgrøden optog uorganisk 
kvælstof, som ellers ville ha-
ve været tilgængelig for ro-
erne om foråret på grund af 
langsom udvaskning af nitrat 
over vinteren.

● De nye teknikker havde 
problemer med at håndtere 
kraftige og langstråede ef-
terafgrøder, som ved såbed-
stilberedningen lå på tværs 
af de kommende roerækker.

● Partiel bearbejdet jord gav 
mindre løs jord til sukkerro-
erne i de to første forsøgsår 
sammenlignet med pløjning.

● Tidlig pløjning var generelt 
den sikreste dyrkningsform 
med hensyn til såbedskvali-
tet og sukkerudbytte. ■ 

Figur 3. Volde med (forrest) og uden efteraf-
grøder.

Figur 2. Etablering af volde med samtidig såning af efterafgrøde.


