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Direkte såning. Hvordan håndteres græs og andet ukrudt? 
Praktiske erfaringer fra såning af hvede og andre afgrøder i 2018 og 2019 

Af planterådgiverne Niels Holmgård og Kasper K. Jensen, SAGRO 

SAGRO afviklede i efteråret 2018 en så-demonstration, hvor formålet var at belyse forskellige såmaskiners 

evne til at så hvede direkte uden forudgående jordbearbejdning. Der blev også etableret et 

observationsområde, hvor forskellige kemiske ukrudtsstrategier blev afprøvet. Der er desuden lavet en 

mindre afprøvning i 2019 og derudover samlet op på erfaringer fra flere landmænd. 

Afprøvningen i 2018 
Maskindemonstrationen i 2018 blev afviklet i rajgræsstub. Den store organiske masse skulle udfordre så-

teknikken. Derudover forventede vi, at spildfrø fra rajgræsset ville give udfordringer med græsukrudt. 

Hypotesen var, at såmaskiner, der forstyrrer jordoverfladen mindst muligt (no-till) ville fremprovokere 

spiring af færre spildfrø i forhold til maskiner, der har en mere intensiv jordbearbejdning i forbindelse med 

såning. 

Forberedelsen startede lige efter høst af frøgræsset, hvor marken blev striglet for at fordele halm og avner 

jævnt over marken. Frøgræsset blev nedvisnet tre uger før såning, og ny-fremspiret ukrudt blev nedvisnet 

en dag før såning - begge gange med glyphosat. Arealet blev sået d. 12. september. Fremspiring af korn og 

ukrudt blev fulgt nøje. 

Ved vækststadie 11 (BBCH) blev arealet sprøjtet med en grundbehandling bestående af 0,1 L/HA DFF + 1,0 

L/HA Boxer. På et mindre demonstrationsområde blev udover grundbehandlingen afprøvet fire forskellige 

strategier med yderligere ukrudtsmidler. 

1. 1,0 L/ha Boxer  stadie: 11 

2. 2,0 L/ha Boxer stadie: 11 

3. 0,2 L/ha Topik  stadie: 13 

4. 0,6 L/ha Othello  stadie: 13 

Ved første optælling af spiringsprocent af kornet (vækststadie 11) blev fremspiring af græs også vurderet. 

Hypotesen blev her i først omgang bekræftet. Der var markant mindre ukrudtsgræs, hvor jordbearbejdning 

var mindst.  Ved etablering med mere intensiv jordbearbejdning var der en større fremspiring af 

græsukrudt. 

Ved anden optælling (vækststadie 13) begyndte græsukrudtet dog at spire frem også i de direkte såede 

parceller.   
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Billede 1 Vækststadie 11. Parcel med direkte såning. 

Billede 2 Vækststadie 11. Parcel med tandsåmaskine (StripTill) 

Grubbesåning BBCH 11. 
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Direkte såning alene havde ikke 

den ønskede effekt. Græsukrudt 

havde blot en længere 

fremspiringsperiode. På NDVI-

billeder taget med drone d. 26. 

november (vækststadie 23) kan 

det dog ses, at ukrudtstrykket er 

lidt lavere i de direkte såede 

områder. Det var dog ikke alene 

nok til at kunne udgøre en sikker 

strategi mod græsset.  

 

 

 

 

 

 

 

Ukrudtsbekæmpelse 
På det u-pløjede demonstrationsareal med forskellige ukrudtsmidler kunne vi konstatere, at der skulle 

gøres en ekstra indsats i forhold til indsatsen i det konventionelt pløjede system, der var behandlet med 0,1 

L/ha DFF + 1,0 L/ha Boxer. Derfor blev der behandlet et led med 0,2 L/HA Topik og et led med 0,6 L/HA 

Othello.  

Vurderingen af effekterne ukrudtsbekæmpelsen viser, at opjusteringen af Boxer dosis ikke hjalp 

nævneværdigt. Derimod var der en vis effekt af Topik og Othello, dog ikke mere, end at der stadig var 

behov for en forårsopfølgning, for at opnå et tilfredsstillende resultat. Her bør altid vælges den 

middelsammensætning, som giver den bedste resistensforebyggelse.  

Vores demoareal med ukrudtsmidler var placeret midt i en mark. Den resterende del af marken blev på 

grund af vejret sået ca. 10 dage senere og efter en harvning. Det var her tydeligt, at den udsatte såning 

havde en stor effekt på ukrudtsbestanden.  Det havde så stor effekt, at en standard behandling mod ukrudt 

i efteråret var tilstrækkeligt. En forårsopfølgning var nødvendig, omend den var beskeden.   

Landmandserfaringer med direkte såning i 2018 
Vi har fået flere erfaringer ind på direkte såning fra vores landmænd. Vi må konstatere, at direkte såning 

ikke alene kan klare kampen mod ukrudt, men direkte såning kan dog indgå i en strategi mod ukrudt.  Et 

godt eksempel er fra en planteavler, der i 2018 såede vinterraps direkte i en tidligere frøgræsmark. 

Græsmåtten nåede at blive så kraftig inden nedvisning, at der ikke var behov for en indsats mod bredbladet 

ukrudt, som ellers er en af udfordringerne ved rapsdyrkning. Bekæmpelse af kamille kunne helt undlades.   

Marken blev yderligere behandlet med Kerb 400 i fuld dosis, og marken var helt ren i bunden frem til høst. 

 

Billede 3 Den røde linje marker skiftet mellem direkte såning 

med skiveskær, og såning med jordbearbejdning i forbindelse 

med såning  
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En anden landmand har siden 2017 etableret majs med direkte såning. Forud for såning af majs var der 

etableret en mangeartet efterafgrøde, som majsen blev så direkte i med skiveskær uden jordbearbejdning. 

Efterafgrøden blev først nedvisnet med glyphosat i forbindelse med såning. Der var i 2017 og i 2018 slet 

ikke behov for opfølgende kemisk eller mekanisk ukrudtsbekæmpelse. I 2019 fulgte landmanden op med 

ukrudtsbekæmpelse i enkelte pletter.  

Opfølgende forsøg efterår 2019 
Efter at have vurderet på 2018 erfaringer gentænkte vi strategien for hvedeetablering. Vi afprøvede en ny 

strategi sammen med en af vores planteavlere. Igen var forfrugten frøgræs. Lige som i 2018 blev marken 

striglet lige efter høst for at fordele halm og tilskynde spildfrø til spiring. Såningen blev udsat til d. 23. og 24. 

september og nedvisning af græsset blev udsat til 1-2 dage før såning. Til såning blev afprøvet både en 

skiveskærsmaskine og en tand-såmaskine, der bearbejder jorden og fordeler frø i et 2 cm bredt bånd.  

Indtil nu har strategien virket efter hensigten. Både arealet sået med skiveskær og arealet sået med 

tandskær har her ultimo november ikke haft behov for nogen form for ukrudtsbehandling hverken mod 

græs eller bredbladet ukrudt.  

Vi følger i år også et andet areal med hvede efter frøgræs. Her er der sået med maskinen med tandskær d. 

26. september. Nedvisningen af forfrugten blev udført ca. 14 dage før såning. Men her blev strigling 

imidlertid først udført lige før såning. Denne strategi har desværre bevirket, at der er væsentlig større 

udfordringer med spildfrø af frøgræsset, der har krævet et yderligere indsats i efteråret med 0,2 l Topik, for 

at holde spildplanterne i ave. Det tyder på at der har ligget mange spiredygtige frø i den snittede halm, der 

først er blevet fordelt lige før såning. Det er ikke kun udsættelse af så-datoen, der gør en forskel. 

Vi kan sjældent tilskrive effekten mod ukrudt til én enkelt handling. Man skal derimod planlægge en 

målrettet strategi, som skal følges, hvis den ønskede effekt skal opnås. Med en velgennemtænkt strategi er 

det muligt, at opnå store besparelser både på tidsforbrug, brændstof og på forbrug af planteværnsmidler 

ved direkte såning. Dette skal gavne både klimaet, miljøet og landmandens økonomi.  

Anbefalinger  
Man bør strigle umiddelbart efter høst. Dette er for at fordele halm og provokere spildkorn og ukrudtsfrø til 

at spire. Der kan evt. samtidigt sås en enten mellem eller efterafgrøde, hvis der ikke allerede er spredt 

efterafgrøder inden høst.  

Vintersædsetableringen bør udsættes til ultimo september, for at sikre fremspiring af flest mulige 

ukrudtsfrø. Nedvisningen med glyphosat skal ske senest muligt inden såning. Såningen bør ske i en 

bevokset grøn mark, da det giver en bedre etablering. Der skal ikke sås for dybt (2-4 cm). 

Vårsædsetableringen lykkes også bedst i en bevokset grøn mark, der først bliver nedvisnet umiddelbart før 

såning. Der kan være udfordringer med stankelbenslarver ved direkte etablering af vårbyg i overvintrende 

græsefterafgrøde. Det kan være en fordel at anvende en blandingsefterafgrøde i disse tilfælde. 

Opsamling af erfaringer er støttet af Miljøstyrelses-

projektet. "Håndtering af græsukrudt på arealer med 

reduceret jordbearbejdning".  
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