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Indledning  
Forsøget har til formål at belyse betydningen af forskellige strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk 
vårsæd over flere år. Der vil bl.a. blive afprøvet radrensning på dobbelt rækkeafstand, så mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse kan optimeres ved at have langtidseffekten. 
 
Resultater 
Der har i forsøget i 2019 ikke været nogen sikre forskelle (ingen signifikans) mellem de forskellige behand-
linger, når det gælder udbytter, afgrødedækning og skjoldplet. 
 
Tabel 1. Oversigt over udbytter, protein indhold, afgrødedækning og forekomsten af skjoldplet 

 Række 
afstand  

Udsæds-
mængde 

Behandlinger Afgrødedækning  
 (% dækning af jorden) 

Ukrudt  
 (% dækning af jorden) 

Udb. og 
merudb.  

cm   St. 13 St. 20 St. 59 St. 13 St. 20 St. 59 HKg/ha 
1 12,5 Normal Blindharvning, ukrudts-harvning 11 44 65 5 10 31 59,2 
2 12,5 + 20% Blindharvning, ukrudts-harvning 12 40 68 5 10 32 -2,2 
3 12,5 + 20% Blindharvning 12 39 68 5 10 34 0,1 
4 25 Normal Blindharvning, radrensning 9 60 72 5 2 8 1 

5 25 Normal Blindharvning, radrensning, radrensning 9 60 72 5 2 9 0,6 

 LSD         ns 

Stormarksvej 26, St. Heddinge, Forfrugt: vårbyg, JB 6, Sort Evergrieen.  
 
Som det kan ses af tabel 1, at der ikke er de store forskelle i udbytterne på de 5 behandlinger. Derimod er 
der som ventet en mindre afgrødedækning for behandlingerne med dobbelt rækkeafstand i starten af 
vækstsæsonen, som bliver udlignet sener på sæsonen. Planter på dobbeltrækkeafstand busker sig mere 
gennem sæsonen. Den samme tendens ses på ukrudtsdækningen, der bliver mindre gennem sæsonen.  
 
Perspektivering  
Det mest interessante ved dette første års forsøg er, at der ikke er forskel på udbyttet ved normal og dob-
belt rækkeafstand. Det bliver interessant at følge forsøget i de kommende år, hvor der formentlig vil vise 
sig flere forskelle mellem de 5 behandlinger.  

Der har i 2019 ikke vist sig at være nogen betydelige forskelle mellem de forskellige behandlin-
ger. Det har ingen betydning for udbyttet at der køres med dobbelt rækkeafstand og dermed 
kan ukrudtsbekæmpelsen optimeres.  
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