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GRÆSUKRUDT STORTRIVES VED
PLØJEFRI DYRKNING
UDFORDRING
Græsukrudt er tilpasset til at klare sig rigtig godt i vinterafgrøder og har for-
del af, at frøene ikke bliver pløjet ned i jorden. Er der store problemer med 
græsukrudt, vil gentagne sprøjtninger nemt resultere i resistent græsukrudt. 
Pløjefri dyrkning stiller derfor store krav til driftsledelsen. 

FAKTA OM UKRUDTSBIOLOGIEN 
• Ved pløjefri dyrkning får langt flere frø mulighed for at spire, fordi de 

fleste ukrudtsfrø kun flyttes rundt i det øverste jordlag. Derfor kan det gå 
meget hurtigere med opformering og udvikling af herbicidresistens.

• Hvis ukrudtsfrø får lov at ligge oven på jorden i stubben, vil de fleste 
arter spire første gang, der kommer en fugtig periode, blive ødelagt af 
svampe eller spist af fugle og insekter.

• Når frøene kommer mere end nogle få cm ned i jorden, er holdbarhe-
den meget større end på jordoverfladen. Gold hejre er eneste art, hvor 
harvning i stub er en fordel.   

• De fleste frø af græsser har en levetid nede i jorden på 2-4 år. Ved en 
pløjning, hvor frøene placeres på furebunden, vil der årligt være et stort 
henfald af frø.
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SÅDAN GØR DU
• Planlæg sædskiftet og dyrkning med fokus på at imødegå problemer med 

græsukrudt. Det er kortsigtet at tro, at kemien er nok.
• Sørg for at etablere afgrøderne optimalt, så de kan konkurrere med 

ukrudtet.
• Øg andelen af vårsæd så meget, at bestanden af rajgræs, agerrævehale, 

vindaks og væselhale aldrig bliver et problem, der kræver kemisk bekæm-
pelse i alle afgrøder.

• Sæt en kort stub, og sørg for, at halmen bliver snittet fint og spredt helt 
jævnt, så stubbearbejdning lige efter høst ikke er nødvendigt. Øverlig 
halmstrigling til fordeling af halm og mod snegle er ok.

• Gold hejre er eneste art, hvor du med fordel kan harve øverligt lige efter 
høst.

• Lad ukrudtsfrøene ligge længst muligt på jordoverfladen efter høst. 
• Overvej pløjning et enkelt år, hvis der er meget græsukrudt.
• Husk, at hver gang du er nødt til at bruge kemi mod ukrudt, sker der en 

selektion af ukrudtsplanter med  herbicidresistens. 
• Gå altid markerne igennem før høst, hvor det er let at opdage ukrudtspro-

blemer. Kig især efter, der hvor høstmaskiner kører ind i markerne.
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