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Grå bynke før og nu

Inden for de seneste 10 år er grå
bynke blevet et tiltagende problem
i dansk planteavl, men det er først
i løbet af de sidste par år, der er
sat fokus på problemet. En rund-
spørge blandt planteavlskonsulen-
ter viser, at grå bynke hovedsagelig
er et problem i Jylland og på Fyn,
mindre på Sjælland og begrænset
på Lolland, Falster og Bornholm.

Den væsenligste årsag til den
øgede forekomst af grå bynke i
markerne skyldes, at minimidlerne,
i dette tilfælde Express som kom
på markedet i 1990, efterhånden
har erstattet hormonmidlerne. En
anden årsag er den stærkt fald-
ende intensitet af stubharvning
på bedrifterne.

Frøformering
Grå bynke blomstrer fra juli til
september. Planten er vinterstan-
der, hvilket vil sige, at dens ved-
agtige stængler bliver stående og
kaster frø et stykke hen på vinte-
ren. Frøene har ingen fnok og
spredes derfor kun i en afstand
af ca. 10-20 m fra moderplanten
medmindre stærk blæst fører frø-
ene længere bort.

Frøene kan spire både forår og
efterår, men spiringen foregår i de
fleste tilfælde om foråret, efter at
frøenes spirehvile er ophævet ef-
ter vinterens kuldeperiode. Frø-
spiringen sker primært fra 0-1 cm
dybde. Frøene kan bevare spire-
evnen i op til 10 år. Frøplanter
overlever som lave rosetter i det
første leveår og i det andet leveår
sker den første frøsætning og der

dannes nye skud via de underjor-
diske stængler. I det tredje leveår
har planten opnået fuld størrelse.

Vegetativ formering
Den vegetative formering foregår
primært via underjordiske stæng-
ler også kaldet rhizomer, sjældent
via overjordiske stængelstykker og
aldrig via rødder. Rhizomsystemet
er stærkt og kompakt og består af
flergrenede og fortykkede horison-
talt siddende stængler, se foto 1.
De ligger lige under jordoverfla-
den og ned til en jorddybde af
cirka 10-12 cm, hvor de tjener
som oplagringsorganer for næring
til nye skud. Rhizomerne udgør
langt størsteparten af det under-
jordiske materiale. Planter spiret
fra vegetative formeringsorganer
er kraftige og de mest tabsvold-
ende og problematiske at slippe
af med igen.

Spredning og konkurrence
Grå bynke spredes primært til nye
arealer via frøkast og sekundært
via underjordiske stængler fra
planter, der allerede er etableret
i levende hegn, rabatter, grøfte-
kanter mm., se foto 2. Når byn-
kerne først er etableret i marken,
spredes de både via frø- og vege-
tativ formering. De levende hegn
bør slås hvert år inden blomstring
for at undgå spredning af grå byn-
ke til nye marker og for at undgå
yderligere opformering i marker,
der i forvejen er befængt med
bynker. De vegetative formerings-
organer kan spredes rundt i mar-
ken ved jordbearbejdning som

stubharvning og pløjning. Rhizo-
merne vokser i løbet af et år ca. 30
cm i radius ud fra moderplanten
og bidrager dermed til øgning af
plantebiomassen, mens spredning
til andre dele af marken er af min-
dre betydning.

Grå bynke ses primært langs
kanterne eller et stykke ind i mar-
ken, mens angreb i hele marker er
mindre forekommende. Planten
er meget konkurrencedygtig og
kan i løbet af kort tid buske sig og
optage stor plads. Erfaringer viser,
at både rhizomsystemet og plan-
tens overjordiske forgreninger kan
blive så store, at andre planter un-
dertrykkes inden for et givent om-
råde. Det er derfor vigtigt at påbe-
gynde bekæmpelse mod bynker
så snart de optræder i marken.

Jordtype og næringsstoffer

Grå bynke er en hårdfør plante,
der er tilpasset et stort udvalg af
jorde og klimaer. Den tilpasser sig
nemt til åbne, tørre og ufrugtbare
jorde, der udsættes for sol, vind og
hurtig udtørring. Planten sikrer sin
vand- og næringsstofforsyning
ved hjælp af sit dybtgående rod-
system, der kan nå ned til mine-
raljorden, der ligger under det
ufrugtbare jordlag. På næringsrige
og velkalkede jorde vokser bynk-
erne bedst og kan her blive op til
2 m høje. Specielt gødskning med
kvælstof fremmer væksten. På den
frugtbare jord har grå bynke dog
sværere ved at klare sig i konkur-
rencen med afgrøden, hvilket også
underbygges af, at planten hoved-
sageligt ses på sandjorde og i min-
dre grad på ler og humusjorde. I
vådområder ses planten aldrig.

Afgrøder og sædskifte

Afgrødevalget har stor indflydelse
på forekomsten af grå bynke i mar-
ken. Sædskiftet bør tilrettelægges
så problemet med bynkerne så
vidt muligt elimineres. Ved valg af
de mest hensigtsmæssige afgrøder
øges mulighederne for jordbear-
bejdning og kemisk bekæmpelse.

Vår- og vintersæd har god
konkurrenceevne over for grå
bynke. Vårsæd muliggør jordbear-
bejdning og kemisk bekæmpelse i
efteråret. Helsæd er et endnu bedre
valg, da jorden kan bearbejdes
over en længere periode. I korn
er risikoen for frøkast begrænset.

Græs til slet har en sanerende
effekt på antallet af bynker og det
anbefales at tage 4-5 årlige slet
over en periode på min. 2 år. Af-
græsning kan også virke begræn-
sende på antallet af bynker.

I rækkeafgrøder som majs,
kartofler og roer øges problemer-
ne med grå bynke markant. I før-
ste del af vækstsæsonen er kon-
kurrencen fra disse afgrøder dårlig
og bynkerne får rige muligheder
for at buske sig og sætte mange
frø, se foto 3. Til sammenligning
ses på foto 4, at grå bynke har bu-
sket sig langt mindre i en konkur-
rencestærk afgrøde som vårbyg.
En lang vækstsæson begrænser
muligheden for kemisk bekæm-
pelse og jordbearbejdning i efter-
året og endvidere kan bynkerne
kaste frø i afgrøden og dermed
forøge antallet af bynker i marken.

Efterafgrøders effekt mod grå
bynke er endnu ikke undersøgt,
men da bynkens vækst fortsætter
efteråret igennem, vil det være
nærliggende at konkludere, at en
kraftigt voksende efterafgrøde
som f.eks. olierædikke har en re-
ducerende effekt på grå bynke.

Ved braklægning af marker og
på udyrkede arealer kan der opstå
store problemer med grå bynke,
der her får mulighed for at brede
sig og udkonkurrere andre planter.
Der kan i mange år efter være
problemer med bynker på disse
arealer. En god forebyggende for-
anstaltning vil derfor være at af-
pudse brakmarken regelmæssigt
og på den måde undgå for stor
opformering af bynker.

Jordbearbejdning efter høst
Ifølge litteratur fra 1950‘erne bør
grå bynke bekæmpes på samme
måde som kvik i efteråret. Grå
bynke er i god vækst hele efteråret
og tildels vinteren igennem, hvil-

ket giver gode muligheder for at
udsulte planterne. Om efteråret
løsnes rhizomerne og bringes op
til overfladen ved skrælpløjning
eller ved overkørsel med en stub-
harve med vingeskær. Den nyud-
viklede Kvik-Up harve løsner og
lægger rhizomerne ovenpå jorden
og kan være et spændende alter-
nativ. Hver gang bynkerne skyder
påny harves igen. At effekten af
stubharvninger stiger med antallet
af overkørsler kan ses på foto 5.
Striben til højre er stubharvet 4
gange, mens resten af marken er
stubharvet 2 gange. Der afsluttes
med en omhyggelig udført dyb
pløjning, gerne om foråret i kom-
bination med harvning lige før
pløjning, for at forsinke bynkernes
fremspiring i forhold til afgrøden.
Udenlandske undersøgelser viser,
at rhizomerne dør, når de udsæt-
tes for temperaturer på 5 graders

frost og derunder, hvilket yder-
ligere indikerer, at pløjning bør
udsættes til om foråret.

Mekanisk bekæmpelse
i afgrøden
Hvor der er mange frøformerede
bynker i marken, er ukrudtsharv-
ning eller radrensning i afgrøden
oplagt, inden bynkerne får dannet
underjordiske stængler og dermed
bliver et besværligt ukrudt at slip-
pe af med.

I afgrøder som roer og majs
tilrådes det at radrense et par gan-
ge i sæsonen. Pga. skærenes stør-
relse gennemskæres bynkerne i og
nær ved rækken ikke. Endvidere
glider de større bynker ofte af på
skæret. Der vil således stå en del
urørte bynker tilbage i marken,
som vil få bedre muligheder for
at buske sig og blive store og kraf-

tige. De bynker, der skæres over
ved radrensning, skyder igen og
det kan stærkt anbefales at luge
de tilbageværende bynker væk.

Lugning eller opgravning af
bynker i afgrøden er en effektiv
bekæmpelsesmetode. Gentagne
lugninger svækker bynkerne, da
de forhindres i at oplagre næring
i de underjordiske stængler. Lug-
ning kan med fordel påbegyndes,
når planten er cirka 30-40 cm høj.

Ved opgravning forsvinder
en større eller mindre del af plan-
tens formeringsorganer fra jorden,
hvorved risikoen for genvækst
reduceres betragteligt.

Kemisk bekæmpelse i foråret
Express med aktivstoffet tribenu-
ron-methyl har en god effekt på
frøformerede bynker, mens effek-
ten på vegetativt formerede byn-

Foto 3. Grå bynke i konkurrencesvag afgrøde, majs Foto 4. Grå bynke i konkurrencestærk
afgrøde, korn

Foto 2. Spredning af grå bynke fra levende hegn og ind i markenFoto 1. Rhizomer fra grå bynke
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ker er temmelig begrænset. Ved
større angreb af frøformerede
bynker anbefales det at udsætte
sprøjtetidspunktet til kornets be-
gyndende buskning, da grå bynke
spirer frem senere end andet en-
årigt ukrudt.

Såfremt der er vegetativt for-
merede bynker i marken og frø-
planterne ikke er bekæmpet til-
strækkeligt med Express, kan
MCPA benyttes i korn indtil
strækningsvæksten er afsluttet
(stadie 39). På dette tidspunkt
er planten cirka 30-40 cm høj og
transporten af herbicider ud i rhi-
zomerne er maximal. Planterne
krøller sammen i toppen og frø-
kast senere på sæsonen forhin-
dres, men på længere sigt har det
i nogle tilfælde vist sig, at rhizo-
merne ikke tager større skade.
Dette kan skyldes, at sprøjtetids-
punktet ikke har været optimalt
samt at bynkerne ikke er på sam-
me vækststadie ved behandling.

I tabel 1 ses anbefalede dosis og
effekt af Express og MCPA.

Clopyralider (f.eks. Matrigon)
kan bruges både i korn, majs og
roer. Foreløbige undersøgelser
tyder på, at dette middel har en
middelgod effekt over for grå
bynke. Matrigon bør benyttes,
hvis majs og roer indgår i sæd-
skiftet og der er store problemer
med bynker, da et års udeladelse
af bekæmpelse medfører en mar-
kant stigning i antallet af bynker.
Langtidseffekten på rhizomer
kendes endnu ikke, men planten

svækkes og hindres i at kaste frø i
efteråret. Pletsprøjtning kan med
økonomisk fordel anvendes i de
tilfælde, hvor bynkerne kun er
udbredt i dele af marken.

Titus med aktivstoffet rimsul-
furon er godkendt til brug i kartof-
ler. Det tilrådes at anvende Titus,
når bynkerne er 10-15 cm høje,
da midlet ikke er kraftigt nok til
anvendelse på et senere tidspunkt.
Effekten på rhizomerne er ved be-
handling på dette tidspunkt ikke
optimal.

Kemisk bekæmpelse i efteråret
Glyphosatprodukter som eksem-
pelvis Roundup har god effekt på
frø- og vegetativt formerede byn-
ker, se tabel 1. Roundup bør be-
nyttes efter høst, når grå bynke er
i god vækst og der er tilstrækkelig
grøn bladmasse til stede. Effekten
af  Roundup er optimal, hvis sprøj-
tetidspunktet udsættes til dagen
før den første nattefrost, idet der er
optimal transport af sprøjtemidlet
ned i rhizomerne på dette tids-
punkt.  Da planten regenereres via
rhizomerne, er det vigtigt at skade
disse mest muligt, da det er denne
genvækst, der er skyld i langvarige
problemer i marken.

I de fleste tilfælde er effekten af
Roundup på vegetativt formerede

bynker allerede synlig efter 1 års
bekæmpelse, men det er vigtigt, at
bekæmpelsen gentages i min. 2-3
år i træk for at mindske risikoen for
genvækst fra rhizomer. Det er ikke
muligt efter kun 1 års sprøjtning at
få ram på alle rhizomer, idet ikke
alle skud rammes lige godt af
sprøjtemidlet og der vil være gen-
vækst fra rhizomer, hvor midlet
ikke har virket 100%. På frøplanter
er det sædvanligvis tilstrækkeligt
med 1 års bekæmpelse.

Strategier til bekæmpelse
på økologisk bedrift
Vælg vårsæd, helsæd eller græs til
slet. Konkurrencesvage afgrøder
bør undgås, indtil problemet er
elimineret. På foto 6 ses, hvordan
grå bynke fuldstændig har over-
groet en afgrøde som hestebønne.
Det anbefales at så på 24 cm ræk-
keafstand, hvis både radrensning
og lugning indgår i bekæmpelsen,
ellers bør 12 cm rækkeafstand
foretrækkes. Efter høst stubharves
marken gentagne gange efterfulgt
af en dyb nedpløjning. Er det vig-
tigt at holde på næringsstofferne
i jorden, kan en efterafgrøde være
et alternativ til stubbearbejdning
i efteråret.

Erfaringer viser at selv et hårdt
angreb af grå bynke kan elimine-
res ved en kombination af opgrav-
ning, radrensning, lugning, gen-
tagne stubharvninger og efter-
følgende pløjning i løbet af en
periode på 2 år.

Strategier til bekæmpelse
på konventionel bedrift
Vårsæd eller helsæd er ideelt at
dyrke. I korn er det muligt at ud-

føre en effektiv bekæmpelse med
MCPA. Lugning eller opgravning
af bynker bør indgå i videst muligt
omfang. Efter høst stubharves
gentagne gange og efterfølgende
sprøjtes med Roundup. Der afslut-
tes med en dyb nedpløjning.

Sprøjtning med MCPA i for-
året og Roundup i efteråret øger
effekten, og kan anbefales ved
kraftigt angreb af grå bynke. Det
er vigtigt at fortsætte med denne
bekæmpelsesstrategi i min.2-3 år
eller så længe der er bynker på
marken.

Konklusioner
• Afhug bynker i hegnene for at

undgå yderligere frøkast
• Indled bekæmpelse så snart grå

bynke observeres i marken
• Grå bynke er overvejende et

problem på sandjord
• Vælg konkurrencestærke af-

grøder med kort vækstsæson
• Undgå rækkeafgrøder og andre

åbne afgrøder
• Lugning og gentagne stubharv-

ninger i efteråret udsulter bynk-
erne

• Roundup er det mest effektive
sprøjtemiddel mod grå bynke

Tabel 1. Effekt og dosis af tre forskellige sprøjtemidler

Sprøjte- Frøformerede Vegetativt Dosis
midler bynker formerede

bynker

Express God effekt Ringe effekt 1-2 tabletter/ha
MCPA Rigtig god effekt Svingende effekt 1-2 l/ha
Roundup Rigtig god effekt God effekt 1,5-3 l/ha

Foto 5. Forskel i antal stubharvninger. Striben til højre er stubharvet 4 gange
og resten af marken 2 gange

Foto 6. Hestebønner fuldstændig
overgroet af grå bynke


