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Indledning 
Forsøgsarbejdet er en af hjørnestene i markrådgivningen. Uden et velfungerende forsøgsarbejde, vil det 
være vanskeligt at yde en overbevisende og sikker rådgivning.  
 
For at skabe en så stor variation som mulig, udfører vi hvert år forsøg med stort set alle inputfaktorer i 
markdriften, bl.a. ukrudts- svampe- og skadedyrsmidler i forskellige doseringer. 
 
Resultater 
Skal forsøgsarbejdet gøres sikkert og rationelt, er det nødvendigt med det rigtige udstyr. Derfor har Øst-
dansk Landboforening investeret i en forsøgssprøjte (Billede 1 og 2), som selv finder vej gennem forsøget. 
Sprøjten er GPS-styret, og når først forsøgsplanen med alle parceller er kodet ind i forsøgssprøjtens com-
puter, ved den selv hvornår der skal åbnes og lukkes for de otte forskellige beholdere som sprøjten er ud-
styret med. Systemet er meget præcist og hurtigt, og sandsynligheden for fejl er minimale. Dertil kommer, 
at sprøjteføreren har et meget bedre arbejdsmiljø end tidligere. 

Billede 1. Forsøgssprøjten i fuld gang i en strandsvingelmark i efteråret 2019. 

Forsøgsarbejdet er en af hjørnestenene i rådgivningen. 
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Billede 2. Forsøgssprøjten er forsynet med 8 sektioner (beholdere), som gør det muligt at udføre 8 forskellige forsøgsbehand-
linger i én arbejdsgang. 
 
Der bliver også udført flere gødningsforsøg, vi arbejder både med forskellige tildelingsmængder og gød-
ningstyper, men også med placeret gødning efterår og forår. Til brug i dette arbejde, har vi anskaffet en 
mindre kombisåmaskine som kan udføre såarbejde og placeret gødskning  i en arbejdsgang på parcelni-
veau. 
 
 
Perspektivering  
Man kan sagtens forestille sig at sådanne typer af radrensere bliver mere udbredt i fremtiden, bl.a. med 
det for øje at optimere økonomien i markdriften samtidig med at det politiske ønske om mindre belast-
ning med sprøjtemidler imødekommes. 
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