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En forudsætning for dyrkning af
majs er, at afgrøden kan holdes
ren for ukrudt. I økologisk jord-
brug er rækkeafgrøden endvidere
det sted i sædskiftet, hvor der
skal være mulighed for at holde
afgrøden helt ren og herved have
mulighed for at regulere et even-
tuelt stigende ukrudtsproblem.
Ved økologisk majsdyrkning er
det derfor afgørende, at der findes
effektive mekaniske renholdelses-
strategier, ellers vil opformering
af ukrudt et år kunne betyde en

større arbejdsindsats i de følgende
år. Kravet til den valgte renholdel-
sesstrategi er derfor, at afgrøden
kan holdes ren både i selve rækken
og mellem rækkerne.

I kolde perioder i foråret vil
majs stoppe væksten, medens
ukrudtet vil vokse og tage over-
hånd. Det er derfor vigtigt, at
redskaberne kan anvendes indtil
majsens vækst bliver kraftigere
end ukrudtets. Majsens kraftige
højtliggende rodnet betyder end-
videre, at der kan forvoldes rod-

skader med redskaber, som arbej-
der tæt på planten.

Forsøgsplan
Forsøgene blev udført på en grov
sandblandet lerjord (JB5) ved
Askov Forsøgsstation (1995-96)
og på en grovsandet jord (JB1)
ved Jyndevad Forsøgsstation
(1995-97). Forsøgene blev udført
som 1-årige forsøg i kornrige sæd-
skifter, og med korn som forfrugt.
Rækkeafstanden var 75 cm og af-

standen imellem planterne i ræk-
ken 12,5 cm. Forsøgene blev gødet
med kvæggylle ved et niveau, som
svarer til niveauet for økologisk
jordbrug. Ved Askov var de tilførte
mængder total-N 139 kg N/ha i
1995 og 126 kg N/ha i 1996. Ved
Jyndevad blev der tilført 172 kg
N/ha i 1995, 175 kg N/ha i 1996
og 156 kg N/ha i 1997. Gyllen
blev tilført lige før såbedstilbe-
redning og nedharvet inden for
2 timer. Ved Jyndevad blev for-
søgene vandet.

I forsøget blev 11 forskellige
strategier for mekanisk ukrudtsbe-
handling incl. 2 forskellige former
for brænding, se tabel 1, testet i
forskellige kombinationer, se tabel
2 og 3. Redskaberne, der blev an-
vendt, er traditionelle landbrugs-
redskaber. Behandlingen med her-
bicid blev valgt udfra de anbefalin-
ger, der var for en almindelig effek-
tiv bekæmpelse. Ud over behand-
ling med herbicid indgik der et
forsøgsled, hvor der ikke blev
foretaget nogen ukrudtsbekæm-
pelse.

De anvendte redskaber og
kombinationer af disse blev valgt
ud fra hensyntagen til de 2 jord-
typers smuldreevne. Således blev
der til forsøget ved Askov udviklet
en speciel kartoffelhypper, se tabel
1, special hypning. Stjernerulleren-
seren er et kraftigt redskab med
roterende enheder, der arbejder
mellem rækkerne. Stjernerulle-
renseren var indstillet til at kaste
jorden ind i rækken og til en ef-
fektiv bearbejdning mellem ræk-
kerne. Stjernerullerenseren har
dog en betydelig ringere evne til
at kaste med jorden end en tra-
ditionel kartoffelhypper.
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Ubehandlet

Enkel behandling

Blind harvning i kombination

Herbicid

Hypning (2-3x)
Special hypning (2x)
Stjernerullerenser (3x)

+ harvning (3x)

Radrenser (3x)

+ hypning (2x)
+ special hypning (2x)

Brænding (1x)

+ harvning (1x), hypning (2x)
+ harvning (1x), special hypning (2x)
+ harvning (1x), stjernerullerenser (2x)
+ falsk såbed, harvning, special hypning (2x)
+ harvning (1x), special hypning (2x)1

+ harvning (1x), special hypning (2x)2

1 med 1/3 placeret gødning (kvæggylle) og 2/3 i såbed
2 med 1/3 placeret gødning (kvæggylle) ved afslutning af sidste behandling

Behandling

Herbicid

Blindharvning

Harvning

Sen harvning

I
rækker

+ +

++

+ +

++

Mellem
rækker

Beskrivelse

Delt behandling med normal dosering

Harvning før spiring med en alm. langfingerharve

Harvning efter spiring med en alm. langfingerharve

Harvning ved 1. løvbladstadie af ukrudt med en alm.
langfingerharve

Anvendelse af traditionel hypning som for kartofler. 
Jorden kastes ind i rækken og dækker derved ukrudtet.
Ved 4. blads stadiet for majs (BBCH 14)

Hypning ++

En traditionel radrenser med gåsefødder, som normalt
anvendes i rækkekulturer. Ved 4. blads stadiet for majs
(BBCH 14)

Som hypning, men med en fræser placeret foran for at
løsne jorden før hypning.  Ved 4. blads stadiet for majs
(BBCH 14)

Som hypning men med mere jord, der kastes ind i
rækkerne. Ved 4. blads stadiet for majs (BBCH 14)

En effektiv rækkekultivator. Ved 4. balds stadiet for 
majs (BBCH 14)

Tilberedning af såbed 1-2 uger før såning

Brænding ved 2. blads stadiet for majs (BBCH 11-12)

Brænding ved 2. blads stadiet for majs (BBCH 11-12),
og kun i rækkerne

Special hypning ++

Kraftig hypning ++

Stjernerullerenser +(+)

Radrenser +(+)

(+) (+)Falsk såbed

Brænding

Rækkebrænding

++

-+

Tabel 1. Beskrivelse af de anvendte behandlinger

Vurdering af ukrudt
Ukrudt i rækkerne og mellem rækkerne blev vurderet 2
gange. Første gang var i første halvdel af juli, ca. 3 uger
efter sidste behandling, og anden gang var ved udviklings-
stadie 53 (dusk synlig), hvor det blev vurderet, at majsen
kunne udkonkurrere nye ukrudtsplanter. Ukrudtet blev
vurderet visuelt på en lineær skala fra 0-10, hvor 10 svarer
til, at hele arealet var dækket med ukrudt. I rækkerne blev
defineret som det areal, der ikke blev direkte berørt af de
mekaniske behandlinger. Mellem rækkerne var det øv-
rige areal.

Tabel 2. Askov. Ukrudt i rækker, se faktaboks ovenfor. Gennemsnit af datoer

Behandling

Ubehandlet

Enkel behandling

Blind harvning i kombination

Herbicid

Hypning (2-3x)
Stjernerullerenser (3x)
Radrenser (3x)

+ harvning (3x)

Brænding (1x)

+ hypning (2x)

+ harvning (1x), hypning (2x)
+ harvning (1x), stjernerullerenser (2x)
+ harvning (1x), radrenser (2x)

1 gødet med kvæggylle: total-N (NH4-N): 306 (175) kg N/ha

Harvning i kombination
Harvning (2x), hypning (2x)
Harvning (2x), hypning (2x)1

Harvning (1x), radrenser (2x)
Sen harvning (1x), hypning (2x)
Sen harvning (1x), kraftig hypning (2x)
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Rækkebrænding i kombination
+ hypning (2x)
+ radrenser (2x)
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0,3
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3,2
2,0
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Tabel 3. Jyndevad. Ukrudt i rækker, se faktaboks side 3. Gennemsnit af datoer

Resultater

Ukrudtsbekæmpelsen var gene-
relt bedre mellem rækkerne end
i rækkerne, se figur 1, hvilket skyl-
des, at det er lettere at bearbejde
jorden mellem rækkerne end i
rækkerne. Derfor præsenteres ef-
terfølgende effekt af ukrudt i ræk-
kerne på udbytte og stivelse, og
de afprøvede behandlingers effekt
på ukrudt i rækkerne.

Af figur 2a ses, at tørstofud-
byttet blev kraftigt reduceret med
stigende mængder ukrudt i ræk-
ken. Under optimale forhold er
der opnået udbytter på op til 11
t tørstof/ha; mens udbyttet blev
reduceret til ca. 2 t tørstof/ha, når
der ikke var nogen ukrudtsbekæm-
pelse, se foto 1, eller bekæmpelsen
ikke var effektiv.

Procent stivelse i majs er be-
stemt af majsens kolbedannelse

Foto 1
Parcel uden ukrudtsbekæmpelse

Foto 2
Parcel hvor der er udført blind-
harvning og en harvning
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og -udvikling, og er et udtryk for
foderkvaliteten. Når ukrudtsbe-
kæmpelsen i rækken svigtede,
faldt stivelsesprocenten kraftigt,
se figur 2b. De anvendte behand-
linger var mere effektive på sand-
jorden end på den sandblandede
lerjord, se figur 1 samt tabel 2 og
3. Årsagen hertil er sandjords
bedre smuldreevne.

 På lerjorden var der ingen
behandlinger, der reducerede
ukrudtet til et acceptabelt niveau,
se tabel 2. Ukrudtsmængden var
dog reduceret i forhold til ube-
handlet, ligesom der var en ten-
dens til, at kombinationer af red-

skaber virkede mere effektivt end
enkeltbehandlinger. Det vanske-
lige på lerjord er at udføre be-
handlingen rettidigt i forhold til
ukrudtets størrelse. Således betød
regn, at der gik relativ lang tid, før
det var muligt at iværksætte en
behandling.

På sandjorden var det muligt
at opnå en effektiv ukrudtsbekæm-
pelse ved at anvende kombina-
tions-behandlinger i forhold  til
enkeltredskaber. Specielt kom-
binationer med kartoffelhypper og
blindharvning, se forsiden, samt
kombinationen af blindharvning
og et antal harvninger, se foto 2,

Figur 2. Forhold mellem udbytte og ukrudt i rækker (a)
og stivelse og ukrudt i rækker (b), se faktaboks side 3.
Ukrudt  i rækker er gennemsnit af 2 datoer

12

10

8

6

4

2

0
0 2 4 6 8 10

U
d

by
tt

e,
 t 

tø
rs

to
f/

h
a

a

Ukrudt i rækker

35

25

20

15

10

0
0 2 4 6 8 10

30

St
iv

el
se

, %
 a

f t
ør

st
of

20

Ukrudt i rækker

b

Askov, 1995
Jyndevad, 1995

Jyndevad, 1997

Askov, 1996
Jyndevad, 1996

10

8

6

4

2

0
0 2 4 6 8 10

Ukrudt i rækker

U
kr

u
d

t m
el

le
m

 r
æ

kk
er

Askov Jyndevad

Figur 1.  Forhold mellem ukrudt i rækker og mellem
rækker for hver behandling, som gennemsnit af  2
datoer, se faktaboks side 3. Den fuldt optrukne linie
viser, hvor der er lige meget ukrudt i rækker og mel-
lem rækker, og som det ses har det generelt været
sværere at bekæmpe ukrudt i rækker end mellem
rækker

Konklusioner
• Både på ler- og sandjorden var det muligt at bekæmpe ukrudt mellem rækkerne, hvorimod ukrudt i ræk-

kerne var væsentligt sværere at bekæmpe, hvilket betød, at det var ukrudt i rækkerne, der var udbytte-
begrænsende. Således faldt både udbyttet og stivelsesprocenten med stigende mængder ukrudt i rækken.
Det er derfor afgørende, at ukrudtet bliver bekæmpet effektivt – både i og mellem rækkerne. Ved mangel-
fuld ukrudtbekæmpelse bliver udbyttet væsentligt reduceret, ligesom foderkvaliteten bliver forringet.

• På sandjord kan ukrudt bekæmpes effektivt ved blindharvning efterfulgt af flere harvninger og  hypninger.
Hypningen kan udføres enten ved anvendelse af en kartoffelhypper eller en stjernerullerenser. Række- eller
fladebrænding kan erstatte blindharvningen. Brænding kan udføres med stor effektivitet, fordi majs tåler
denne behandling efter fremspiring. Brænding skal kombineres med efterfølgende harvninger og hypninger.

• På lerjord var der i forsøgene ingen bekæmpelsestrategier, der kunne reducere ukrudtet i rækkerne effektivt.
Dette skyldes, at en rettidig behandling var vanskeligere at udføre end på sandjorden, idet lerjorden var våd
i længere tid efter regn og dannede skorpe.

• Med de nuværende redskaber vil anbefalingen på lerjord være blindharvning, der efterfølges af harvninger,
hvis jorden er løs, ellers en rækkefræsning, for at skabe “kastbar” jord, med en efterfølgende hypning. Det vil
dog kun være i relativt tørre forår, at der på en lerjord kan forventes en effektiv ukrudtsbekæmpelse med de
her anvendte redskaber.

reducerede ukrudtet  betydeligt,
se tabel 3. Den effektive ukrudts-
bekæmpelse opnås fordi blind-
harvningen bekæmper ukrudtet
på kimbladstadiet, og behandlin-
gen sikrer dermed, at hypningen
kun skal dække små ukrudtsplan-
ter. Ved at kombinere række-
brænding og hypning opnås
samme effekt. Et orienterende
forsøg viste, at brænding ikke bør
foretages  senere end ved majsens
2-3 bladstadie. De lidt dårligere
resultater fra 1996 og 1997 skyldes,
at perioden efter blindharvning var
meget regnfuld og kold, hvilket be-
virkede, at ukrudtet blev for stort til
at lave en effektiv bekæmpelse.


