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Begrebet  “reduceret jordbearbejd-
ning“ benyttes som en betegnelse
for dyrkningsformer, hvor behovet
for arbejds- og energiindsats til
jordbearbejdning reduceres. Ofte
betegnes alle former for pløjefri
dyrkning som reduceret jordbear-
bejdning. Antallet af overkørsler
i den enkelte mark kan dog være
meget varierende. Skal der være
tale om et reelt alternativ til pløj-
ning, bør omfanget reduceres til
et minimum. For at generalisere
bliver der i det følgende skelnet
mellem 2 typer af reduceret jord-
bearbejdning og pløjning.

• Direkte såning:
Der udføres ikke anden jord-
bearbejdning, end de riller
såmaskinen danner ved såning

• Øverlig bearbejdning:
Jorden kultiveres ved en til flere
opharvninger i max. 5-10 cm’s
dybde

• Pløjning:
Der foretages en vendende
jordbearbejdning inden en
ny afgrøde etableres

Disse 3 principper kan i prak-
sis kombineres, men i denne Grøn
Viden ses der kun på, hvordan de
“rendyrkede“ metoder påvirker
ukrudtet.

Biologi
Det frøukrudt, der spirer frem i
den aktuelle afgrøde, kommer fra
frø, der er placeret i de øverste 0-5
cm. Det er derfor vigtigt at vide,
hvordan jordbearbejdningen på-
virker frøene i de øverste jordlag.
I praksis kommer langt den største
del af ukrudtsplanterner fra frø,
der ligger i de øverste 0-2 cm.
Storfrøede arter som flyvehavre,
agersennep, agerrævehale, snerle-

pileurt og burresnerre kan dog
spire fra relativt store dybder.

Fordeling af ukrudtsfrø
i det øverste jordlag
Fordelingen  af levende ukrudtsfrø
i pløjelaget ændres betydeligt, når
pløjning erstattes af en øverlig
jordbearbejdning i form af harv-
ning. I figur 1 er vist et eksempel
på, hvordan ukrudtsfrø produceret
i den foregående afgrøde fordeler
sig ned igennem pløjelaget, dels
hvis der pløjes og dels hvis der
kun foretages en øverlig jord-
bearbejdning i form af harvning.

Ved pløjning vil størstedelen
af de nykastede frø blive placeret
dybere end 10 cm. Harvning bibe-
holder derimod hovedparten af
frøene i de øverste 0-5 cm af jord-
laget, hvorfra de fleste frø har mu-
lighed for at spire og etablere
planter. Er der sket et stort frøkast,
vil pløjefri dyrkning medføre de
største akutte ukrudtsproblemer.

Figur 2 viser en situation, hvor
der foretages en effektiv ukrudts-
bekæmpelse på en blandet be-
stand af ukrudt. Ukrudtsfrøenes
levetid i jorden varierer fra art til
art. Hvis eksemplet var vist på en-

kelt arter, ville forløbet for nogle
arter være noget hurtigere, mens
det for andre ville være væsentligt
mere langstrakt. Når pløjning
undlades, aftager indholdet af le-
vedygtige frø i de øverste 0-5 cm’s
dybde forholdsvis hurtigt. Det
skyldes, at frøenes levedygtighed
er mindst på og nær jordoverfla-
den, hvor det naturlige henfald af
frø er stort som følge af, at frøene
inficeres af mikroorganismer samt
ædes af dyr eller insekter. Når
pløjning undlades vil det derfor
være muligt relativt hurtigt at få
en kraftig reduktion i mængden
af levende frø i de øverste 0-5 cm
jordlag, såfremt der foretages en
effektiv ukrudtsbekæmpelse. Ved
pløjning sker der hvert år en op-
blanding af jord fra hele pløje-
laget, og der tilføres frø til over-
fladen fra dybere lag, der har et
større indhold af levende frø. Ved
fortsat pløjning vil det derfor tage
noget længere tid at  “tømme“ jor-
den for frø, da jordvolumen (0-20
cm) er væsentlig større.

Et dyrkningssystem med pløje-
fri dyrkning er meget følsomt over
for et enkelt år med mislykket u-
krudtsbekæmpelse og heraf følg-
ende frøkast. I det år, hvor frøene

Figur 1. Ukrudtsfrøenes fordeling i jorddybderne 0-5, 5-10, 10-15 og 15-20
cm´s dybde efter henholdsvis pløjning og øverlig jordbearbejdning/harvning,
når der i den foregående afgrøde er tilført ukrudtsfrø til jordoverfladen på
grund af manglende ukrudtsbekæmpelse (Cousens & Moss, 1990)
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Figur 2. Indholdet af ukrudtsfrø i jorddybderne 0-5, 5-10, 10-15 og 15-20 cm, hvor der enten pløjes eller foretages en
øverlig jordbearbejdning i form af harvning, over en kort årrække, når jorden ikke tilføres nye ukrudtsfrø. Jorddybdernes
procentvise frøindhold er % af det totale frøindhold i hele pløjelagets 0-20 cm i år 0 (bearbejdet efter Mohler, 1993).

er kastet, medfører harvning, at
frøene bliver indarbejdet i de kriti-
ske øverste 0-5 cm, hvorved kon-
centrationen af frø i dette jordlag
bliver meget stort. Det kan med-
føre en voldsom fremspiring af
ukrudt i den efterfølgende vækst-
sæson. Ved en effektiv ukrudtsbe-
kæmpelse vil det være muligt at
reducere bestanden på 3-4 år, og
hermed være tilbage på et niveau,
der svarer til situationen inden
den mislykkede ukrudtsbekæm-
pelse.

Ukrudtsarternes
levedygtighed
Artssammensætningen af ukrudt
ændres, når man går fra pløjning
til pløjefri dyrkning. Ved pløjefri
dyrkning ses få arter i et stort an-
tal. Hvor der foretages pløjning, er
mangfoldigheden ofte større, og
de enkelte arter ses i mindre antal.
Dette  skyldes, at levedygtighed
og spirehvile varierer mellem de

Vinterhvede om foråret,
sået uden pløjning
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forskellig arter. Arter med stor
levedygtighed i jorden og lang
spirehvile favoriseres ved pløjning.
Ukrudtsarter, med ingen eller me-
get kort spirehvile og kort levetid i
jorden, vil derimod favoriseres af
pløjefri dyrkning. I tabel 1 angives
nogle ukrudtsarters levetid i jorden.

Sædskifte
Langvarige tyske sædskifteforsøg
har vist, at ukrudtstrykket i langt
højere grad er påvirket af sædskif-
tet end af dyrkningsformen. I et
ensidigt kornsædskifte med vin-
tersæd vil ukrudtsproblemerne
hurtigt blive meget voldsomme.
Er sædskiftet derimod varieret,
kan ukrudtstrykket i pløjefri syste-
mer holdes på samme niveau som
i et pløjet system uden ændret be-
kæmpelsesindsats. Mængden af
græsukrudt var i begge sædskifter
størst, når der ikke blev pløjet.

Hvis de dominerende ukrudts-
problemer primært skyldes arter,
der enten er sommerannuelle eller
vinterannuelle, se tabel 2, vil sæd-
skiftet være en effektiv måde at
begrænse disse problemer på. Er
det vinterannuelle arter, som over-
vejende er problemet, bør man
øge andelen af vårsåede afgrøder.
Er det derimod sommerannuelle
arter, der dominerer, bør man i
højere grad vælge efterårssåede
afgrøder. I marker med en bestand
af ukrudtsarter, der både spirer
forår og efterår, vil ændringer i
sædskiftet havde mindre effekt.

Stubbearbejdning
Ønsker man at mindske frøpuljen
i perioden fra høst og frem til
etablering af næste afgrøde, bør
man for de fleste arter lade stub-
harven stå. Det skyldes, at frøene
ofte er i spirehvile umiddelbart

Levetid i jorden Eksempler på arter

Maks. 1 år
1-4 år
5-10 år
mere end 10 år

Hejre
Burresnerre, vindaks, agerrævehale
Ærenpris, fuglegræs, kamille, pileurt, hanekro, valmue
Agersennep, hvidmelet gåsefod

Tabel 1. Ukrudtsarters almindelige levetid i jorden. Arter med kort levetid
favoriseres ved pløjefri dyrkning. Det er dog samtidig disse arter, der er mest
påvirkelige over for et varieret sædskifte

Art

Bleg pileurt
Agersennep
Lugtløs kamille

Jordbearbejdning 
efter høst

Ingen jordbearbejdning
efter høst

30-45

5-10
25-50

40-60

30-40
50-100

Tabel 4. Antal ukrudtsplanter, der fremspirer om foråret efter et frøkast på 500
frø pr. m2 pr. art i den foregående afgrøde (Bearbejdet efter Melander og Ras-
mussen, 2000)

Tabel 3. Anbefalet stubbearbejdning for at reducere ukrudtstrykket i efter-
følgende afgrøde (efter Clarke, Moss og Orson)

Art Stubbehandling efter høst

Spildkorn
Gold hejre
Blød hejre
Flyvehavre

Ingen stubbehandling

+
+

Spildraps

+
+
+

Vinteranuelle Sommerannuelle

Agerrævehale
Gold hejre
Kornblomst

Både sommer- og
vinterannuelle

Agerkål

Agersennep
Alm spergel
Flyvehavre
Hanekro
Hvidmelet gåsefod

Hundepersille
Pileurt (alle arter)

Kornvalmue
Vindaks

Agerstedmoder
Blød hejre
Burresnerre

Enårig rapgræs
Fuglegræs

Gul okseøje
Hyrdetaske

Kamille
Tvetand
Ærenpris

Tabel 2. De almindelige ukrudtsartes dominerende fremspiringstidspunkt
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efter modenhed, og de vil derfor
kun i meget begrænset omfang
spire efter stubharvning. For en
del arters vedkommende vil en
indarbejdning af de nykastede
ukrudtsfrø virke konserverende,
således at frøenes levedygtighed
forøges. I England er effekten af
stubbearbejdning på en række
ukrudtsarter undersøgt, og resul-
tatet har ført til anbefalingerne,
som fremgår af tabel 3.

Kun ved problemer med spild-
korn og gold hejre kan det anbefa-
les at foretage en øverlig bearbejd-
ning af stubben (< 5 cm dybde)
umiddelbart efter høst. Nykastede
frø af gold hejre spirer bedst under
mørke og fugtige forhold. Da spire-
hvilen hos gold hejre desuden er
meget kort, vil en øverlig jordbe-
arbejdning resultere i, at en stor
andel af de nykastede frø vil spire
og dermed gå til grunde.

Blød hejre, spildraps og flyve-
havre er alle i spirehvile i perioden
efter modenhed, og derfor må
jordbearbejdning frarådes. Danske
forsøg med flyvehavre har vist, at
indarbejdes frøene lige efter høst,
vil mere end halvdelen af frøene
overleve. Ligger frøene derimod
på jordoverfladen hele vinteren,
vil næsten alle frøene miste deres
spireevne.

Der foreligger ikke under-
søgelser, som afklarer hvilken
stubbehandling, der mindsker
problemer med enårig rapgræs,
vindaks og agerrævehale. Da disse
arter besidder kort spirehvile, vil
henfaldet på jordoverfladen for-
mentlig være større end effekten
af indarbejdning i jorden. Dyrkes
der frø i sædskiftet, vil en rigtig
håndtering af frøgræsstubben
kunne reducere problemer med
spildfrø betydeligt. Danske forsøg,
se figur 3, har vist, at blot frøene
efterlades på jordoverfladen, vil

Figur 3. Spiredygtige frø af engrapgræs og alm. rajgræs efter ophold i de an-
givne dybder i perioden fra september til det følgende forår
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næsten ingen frø være spiredyg-
tige det følgende forår.

Nye danske undersøgelser
har vist, at inden for de første 14
dage efter høst, kan halvdelen af
ukrudtsfrøene, der er kastet på
jordoverfladen ved høst, være for-
svundet. Det skyldes antageligt, at
frøene er et vigtigt fødegrundlag
for fugle og insekter, og der er
derfor artsforskelle.

Effekten af stubbearbejdning
på tokimbladet ukrudt er uafklaret
for mange arter. I danske forsøg er
effekten af at indarbejde frøene fra
3 forskellige arter umiddelbart ef-
ter høst sammenlignet med ingen
jordbearbejdning, se tabel 4. Efter-
følgende forår er den nye afgrøde
etableret uden pløjning, og antal-
let af ukrudtsplanter er registreret,
se tabellen. For alle tre arter er
fremspiringen det efterfølgende
forår reduceret, når jordbearbejd-
ning efter høst er undladt. Der
ses dog nogen variation mellem
arterne.

Kemisk bekæmpelse
Som beskrevet tidligere, begun-
stiges en række arter ved pløjefri
dyrkning i et ensidigt sædskifte.
Det betyder, at behovet for be-
kæmpelse øges, såfremt bestan-
den af de pågældende arter skal
fastholdes på et stabilt niveau. Det
er specielt de enårige græsukrudt-

sarter, vindaks, agerrævehale og
gold/blød hejre, der er problemati-
ske ved pløjefri dyrkning. Er sæd-
skiftet domineret af vintersæd, vil
problemerne forværres yderligere.
På baggrund af undersøgelser
omkring agerrævehales biologi
under engelske forhold har man
beregnet det bekæmpelsesbehov,
der vil være ved ensidig vinter-
sædsdyrkning under de 2 dyrk-
ningsformer, se tabel 5. Tabellen
viser desuden den dosering, som
ifølge PC-Planteværn kræves for
at opnå de pågældende bekæm-
pelseseffekter for 3 relevante
midler.

På trods af det meget høje
effektkrav, der er til bekæmpelse
af agerrævehale ved pløjefri dyrk-
ning af kontinuert vintersæd, fin-
des der dog midler, som kan klare
problemet indenfor normaldose-
ringen. For vindaks må der for-
ventes lignende forskelle i effekt-
krav mellem de 2 dyrknings-
former, men også her skulle de
midler, der er til rådighed, kunne
løse problemet dog igen med en
dyrere ukrudtsbekæmpelse til
følge. For hejrearterne forholder
det sig sådan, at kemisk bekæm-
pelse p.t. ikke er mulig i kornaf-
grøder. Såfremt Monitor med
aktivstoffet sulfosulfuron opnår
godkendelse i Danmark, vil det
være muligt at bekæmpe hejre
i vinterhvede. På arealer, der er

inficeret med hejrearter og des-
uden dyrkes pløjefrit, kan det
imidlertid ikke forventes, at effek-
ten af Monitor er tilstrækkelig til
at løse problemet ved ensidig
vintersædsdyrkning. Det skal der-
for løses ved forebyggelse og et
varieret sædskifte. PC-Planteværn
i den nuværende form giver ikke
mulighed for at beregne dosering
ud fra et ønsket effektniveau, som

Tabel 5. Årligt bekæmpelsesbehov af agerrævehale ved kontinuert vinterhvededyrkning under 2 dyrkningsformer samt
dosering af 3 herbicider for at opfylde det pågældende effektkrav

Boxer
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3,85

Primera
Super

Stomp

1,5
3,0

0,11

0,23

Doseringsbehov (l/ha)

Dyrkningsform

Traditionel med pløjning
Pløjefrit, direkte såning

Effektkrav

65

92

Såning af vintersåd med
kulti-seeder uden forud-
gående pløjning



7•Markbrug nr. 246   2002

vist i tabel 5. De forskellige effekt-
behov, der vil være i forskellige
dyrkningssituationer er i stedet
løst ved, at effektkravet til de løs-
ninger, der anbefales, stiger jo
større bestand af en ukrudtsart,
der opgives, således at PC-Plante-
værn i sin nuværende form skulle
kunne håndtere vejledning om
ukrudtsbekæmpelse også ved
pløjefri dyrkning.

Ved pløjefri dyrkning kan ef-
fekten af herbicider, der primært
har jordvirkning, blive påvirket af
afgrøderester og et øget indhold
af organisk stof i de øverste jord-
lag. Der foreligger enkelte under-
søgelser, der belyser sammen-
hængen mellem indhold af orga-
nisk stof og doseringsbehov af
jordherbicider, mens betydningen
af afgrøderester er vanskeligere at
kvantificere. Fra engelske under-
søgelser og praktiske observatio-
ner angives, at effekten af midler
med jordvirkning aftager med ca.
5% pr. år på et areal, der er dyrket

pløjefrit. Det er således en lang-
som proces, der giver mulighed
for at opfange tendensen og æn-
dre doseringen af pågældende
middel eller skifte over til midler
med bladvirkning, hvor det er
muligt.

For nogle herbicider er der
restriktioner i det efterfølgende
afgrødevalg. Man skal være op-
mærksom på, at disse restrik-
tioner for enkelte herbicider er
skrappere, når der ikke pløjes.

Rodukrudt
Pløjefri dyrkning og specielt di-
rekte såning begunstiger kvik og
andet rodukrudt. Det skyldes, at
genetablering af en plantebestand
fra udløbere der er placeret i pløje-
dybde, kræver langt mere energi
end ved pløjefri dyrkning, hvor
udløbermassen er øverligt placeret.
For kvik er det veldokumenteret,
at udløbermassen er mere øverligt
placeret i et pløjefrit sædskifte end

Figur 4. Fordeling af kviks udløbermasse i pløjelaget ved forskellige dyrkningsformer
(efter Chandler et al, 1994)
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ved konventionel dyrkning, hvor
pløjning indgår, se figur 4.

Ved direkte såning var 83% af
udløbermassen placeret i 0-7,5 cm
dybde og med næsten ingen udlø-
bere under 15 cm’s dybde. Den til-
svarende andel i 0-7,5 cm dybde i
de pløjede forsøgsled var 56% for
efterårspløjning og 47% for forårs-
pløjning. I bekæmpelsesøjemed
burde det betyde, at bekæmpelse
ved pløjefri dyrkning blev gjort
lettere, såvel når der er tale om
kemisk som mekanisk bekæm-
pelse. Der findes dog ingen un-
dersøgelser, som kan støtte dette.
Den mekaniske bekæmpelse
burde således blive lettere, når
udløbermassen er mere øverligt
placeret, og dermed lettere tilgæn-
gelig for løsrivning og oprykning.
Ligeledes må der forventes en
mere ensartet fremspiring i foråret
ved pløjefri dyrkning og dermed
mulighed for kemisk bekæmpelse
på planter på et mere ensartet
udviklingsstadium.
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Kvik, spildkorn samt
frøukrudt i stub

Afhængig af hvilken form for
pløjefri dyrkning der anvendes,
kan der være kvik, spildkorn samt
planter af frøukrudt på arealet før
afgrødeetablering. Disse bør be-
kæmpes med et glyphosatprodukt
i en dosering, der er tilpasset efter
forekomst og størrelse af de på-
gældende arter. Det sikreste er at
udføre denne sprøjtning, før den

følgende afgrøde etableres. Inter-
vallet fra sprøjtning til jord-
bearbejdning bør være på 1-2
dage, når der skal bekæmpes
spildkorn og frøukrudt og på 5
dage, hvor der også bekæmpes
kvik. Glyphosatsprøjtning kan
også udføres efter såning, inden
afgrøden spirer frem. Dette giver
mulighed for at foretage en kom-
bineret sprøjtning med et jord-
middel med det formål at afslutte
ukrudtsbekæmpelsen i afgrøden

på denne måde. Fremgangsmåden
er dog mere risikabel, da ugunstigt
sprøjtevejr kan udsætte behand-
lingen, så afgrøden spirer frem og
umuliggør glyphosatanvendelse.
Er jorden bearbejdet i forbindelse
med såning, vil effekten af en
sprøjtning på rodukrudt udført
umiddelbart efter såning reduce-
res betydeligt. Er der derimod tale
om direkte såning, vil metoden
være et alternativ.

Vårbyg etableret ved direkte såning
i frøgræs stub (se også forsidefoto)


