
Start årets markarbejde med 
ukrudtsbekæmpelse
Vinteren er ved at være slut, og uanset om det er i pløjede eller pløjefrie vintersædsmarker, står 
ukrudtsbekæmpelsen snart for. For nogle vil det være en opfølgende strategi fra efteråret, mens 
det for andre vil være ukrudtsbekæmpelsen for 2020-afgrøden. Det sidste vil være tilfældet for 
mange i år, da det våde efterår gjorde mange marker ufremkommelige. 

Da vi startede vinteren - om ikke andet 
vintermånederne, stod vintersædsmarker-
ne typisk relativt tynde, og mange steder 
stod planterne gule eller violette, gispende 
efter vejret i den vandmættede jord. 
På den veldrænede jord har billedet 
dog ændret sig hen over vinteren, som 
har været historisk varm. Faktisk har vi 
realiseret tæt ved en halv gang ekstra 
graddage (vækstenheder) end gns. af de 
tre foregående år. Samlet har det bety-
det, at vintersæden trods såning i sidste 
tredjedel af september, nu står godt 
busket med 3+ hoved- eller sideskud. 
En engelsksmodel siger, at vi har opta-
get 15 kg N/ha for hver 500 skud eller 
sideskud pr. m2. Det vil i marken, hvor 
billederne herunder er taget, betyde, 
at vi er gået fra 300 til 900 skud eller 
sideskud og har optaget 15-20 kg extra 
kvælstof henover vinteren.

Det er dog ikke kun vintersæden, der 
har nydt godt af den milde vinter. 
Ukrudtet og ikke mindst græsukrudtet 
har groet tilsvarende, som også kan ses 
af billederne.
Det betyder, at vi skal være klar til 
bekæmpelse ved først mulige lejlighed 
for at sikre den ønskede effekt, især på 
vores problemgræsser, rajgræsser, ager-
rævehale og væselhale. 

Kan man køre for tidligt?
Vi skal selvfølgelig kunne færdes i 
marken med marksprøjten, og her kan 
den pløjefrie jord have sin fordel, da den 
ofte vil kunne bære noget før. Dernæst 
etablerer man måske oftere vårsæd et par 
dage senere i det pløjefri, da de kapillæ-
rer kræfter trækker fugt op i overjorden, 
hvis den ikke er brudt af mekanisk jord-
bearbejdning. Det betyder, at ukrudtsbe-
kæmpelse i det pløjefri normalt bør være 
overstået inden såning af vårsæd. 

For både Cossack OD og Atlantis gæl-
der det, at der skal være vækst i ukrud-
tet, og med vinterens ukrudtsvækst, ved 
vi også, at det vil gro ved selv relativt 
lave temperaturer. Derfor skal vi ikke 
have mere end 3-4 dage med døgn-
temperaturer på +5 grader, til vi ved, 
der er den tilstrækkelige vækst. Vi skal 
selvfølgelig også have lys, for at der er 
vækst, men fra midten af februar begyn-
der vi at have en dagslængde på knap 
10 timer. Det er tilsvarende, hvad vi har 
i slutningen af oktober, så det er altså 
ikke en undskyldning for at vente.

Sæt ind mod ukrudtet
Der er ingen tvivl om, at ukrudtsproble-
merne ændrer sig afhængig af, hvordan 
vi passer vores landbrug. Her er det ikke 
kun et spørgsmål om, hvordan man pas-
ser sin jord. Sædskiftet, timing og meget 
andet er en del af værkstøjskassen, som 
påvirker vores ukrudtsproblematikker.
Hvis vi alligevel isolerer jordbearbejd-
ning og ser på, i hvilken retning det 
bringer os, er der nok ikke nogen tvivl 
om, at rodukrudt som alm. kvik, tidsler, 
gråbynke osv. har lidt bedre betingelser. 
Ikke mindst i Danmark og Skandina-
vien, hvor vi har fantastiske betingelser 
for flerårige ukrudtsarter pga. af vores 

kølige og fugtige klima. Heldigvis 
har vi RoundUp til rådighed, som kan 
bekæmpe den flerårige ukrudt i sæd-
skiftet og selvfølgelig også nu, inden vi 
etablerer vårsæd.
Ved reduceret jordbearbejdning er nogle 
arter af græsukrudt et stigende problem. 
Væselhale og agerrævehale har typisk 
lidt bedre forhold i det reducerede frem 
for pløjning, men her kan rapgræsser  
også komme til at fylde mere.

Når vi lægger vores bekæmpelsesstra-
tegi for forået, SKAL vi have fokus på 
græsserne. I vinterhvede har vi mu-
lighed for at anvende op til 0,93 l/ha 
Cossack OD, og den mulighed bør man 
benytte sig af, hvis man skal bekæmpe 
væselhale og agerrævehale. Effekten 
kan yderliger øges lidt ved at tilsætte 30 
kg flydende gødning, ca. 10 kg N. Det 
kan øge effekten med 5-10 %, og det vil 
være særdeles vigtigt, når problemgræs-
ser er udfordringen.  
Start årets markarbejde med en tidligt be-
handling mod græsukrudt, så er vi godt på 
vej til en god sæson. Afgrøderne har nydt 
godt af den milde vinter, så potentialet for 
2020 ser foreløbigt ikke så tosset ud. 

Af Søren Lykkegaard Hansen,  
Bayer Crop Science

Rajgræs og vinterhvedes vækst fra primo november til ultimo januar, Kerteminde.
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