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Hvorfor og hvordan er græsukrudt 
blevet så stort et problem

- set fra det sønderjyske.

v. Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening
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Vi er kørt i hegnet

Foto TV2 Øst, Jens Nielsen
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Emner

Fokus og status på udvalgte græsser

Indslæbning/spredning af frø

Såtidspunkt i efteråret
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2011-2021:Middel 10,3
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Hvede. Sådato 17. september. Foto 2. december
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Vinterbyg. Sådato 21. september. Foto 10. oktober
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Vinterraps, sået 3. september. Foto 29. november
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Stadig stor vintersædsandel.

❑ Egen foderproduktion til grisene på lerjord,

db i vinterhvede 2 - 4.000 kr højere end i vårbyg.

❑Marskjorde, forårsetablering er næsten umulig
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Derfor har vi ”glemt” de kendte risikofaktorer 

❑ Krav om >50 % efterafgrøder har medført mere tidlig sået vintersæd.

❑ Voldsomme sanktioner ved underkendelse af plantedække har medført 
jordbehandling ved etablering af efterafgrøder = konservering af frøpuljen.

❑ Dybdeharvning og dårlig pløjning fordeler og konserverer frøpuljen
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Faktorer der trækker den gale vej:

❑Vi kan ikke forudse typen af resistens

❑Marker skifter hænder, historik går tabt

❑Pressere og mejetærskere flytter frø
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Ville du høste denne mark for din nabo ?



The big bang

I begyndelsen var der ingenting, 
men så -
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Fra 0 til 100 på en høstdag
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STIL KRAV TIL RENGØRING !

Mon din ejendom bliver mere værd hvis du har resistente

græsser på dine arealer?



16

Hvad siger kalenderen

Såbed

1.sept. 1.okt. 1.nov.

Spiring af græs
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Hvad siger jordtemperaturen

Såbed

1.sept. 1.okt. 1.nov.

Spiring af græs



13,4 grader v. såning, men 14 grader den 28. oktober

10

12

5. okt. 31. okt.

Sort graf = jordtemperatur.          Blå graf = lufttemperatur
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Hvede sået 5. oktober. Foto 2. november
Jordtemp. v. såning 13,4 grader



Klokken er 
10.00 
–så du har
ikke feber

Foto Zand, Slagelse News
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1/100 m2
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Frøpuljen skal holdes nede!!!

Forudsætning: 70 % af frøene på furebunden går til pr år.
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Herbicideffekt 95 %

1 plante pr m2 0,05 plante pr m2
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3 Vigtige

Frøpuljemanagement- lad ikke frøpuljen gå amok

Stil krav om rengøring af presser og mejetærsker

Sælg kalenderen, køb et termometer

Tak for opmærksomheden


