
CA – reduceret forbrug af glyphosat?
Chefrådgiver Erik Sandal, Velas



Glyphosat – CA´s akilleshæl ?

Evt. forbud mod glyphosat en økonomisk 
og miljø/klimamæssig katastrofe!

Hvorfor arbejde mod et lavere forbrug af 
et godkendt middel?

Altid fagligt korrekt at bruge så lidt som 
muligt – økonomisk

Alle erhverv er underlagt politiske luner !



Undlad nedvisning af kornafgrøder før høst 

Medmindre der er risiko for at hele afgrøden går tabt

Nedvisning af efterafgrøder undlades om efteråret

Medmindre der er tale om problemer med græsukrudt

Etablering af tætte efterafgrøder, der kan hæmme ukrudt

Etablering af efterafgrøder før høst hæmmer fremspiring af ukrudt

Arbejde med lavere dosis efter mekanisk beskadigelse af afgrøden inden sprøjtning

Undersøge CA - dyrkning uden glyphosat i f.eks. raps og hestebønner, hvor der findes 
alternativer – er det egentlig en god ide?

Løbende medvirke til at undersøge alternativer, så dyrkningssystemet gøres uafhængigt af et 
enkelt produkt!

Opfordre vores pløjende kollegaer til at undlade nedvisning af stubmarker og efterafgrøder

Medmindre der er problemer med rodukrudt

FRDK – handlingsplan for reduceret forbrug



Etablering af tætte efterafgrøder, der hæmmer ukrudt

Blandinger med 
bælgplanter, særlig 
vikke, giver en kraftig 
konkurrence mod 
ukrudt.

Især hvor der mangler 
kvælstof

Ukrudt i bunden skal 
skygges væk

Kan undgå 
efterårsbehandling

Hurtigere frigivelse af 
kvælstof



Etablering før høst giver mindre græsukrudt
Ingen konservering via jordbearbejdning og lav fremspiring

Sået efter høst Sået efter før høst

To nabomarker med efterafgrøder



Forsøg med bekæmpelse af væselhale i 
vinterhvede med græsmidler

Erfaringer med nedvisning af rødsvingel

Mekanisk beskadigelse før behandling med glyphosat!

1 forsøg 2021 Biomasse Aks pr. 
m2

Ingen tromling 62 17

Tromling 42 9

Nedvisning af væselhale efter tromling Knivtromle som hjælp til nedvisning?



Så høj koncentration som muligt – lav vandmængde

Brug af additiver – uanset formuleringen (Ammoniumsulfat + 
spredeklæbemiddel)

Sænk pH sprøjtevandet til minimum 5 – gerne lavere

Udnyt dage med høj lysindstråling og gode temperaturer

Tilpas dosis til de arter, det er nødvendigt at bekæmpe:
I CA landbrug især fokus på græsukrudt, kræver 
normalt lavere dosis end tokimbladet ukrudt

Optimal effekt af glyphosat – gælder alle landbrug



Kræver alternativer eller som minimum overfladisk jordbearbejdning

Rodukrudt vil kræve stål og diesel i alle landbrug!

Vil betyde: Øget klimabelastning, Øget kvælstof udvaskning, Mindre biodiversitet 

CA – uden glyphosat?  

Sådan var det en gang!
Lad det ikke ske igen!


