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Begræns spredningen af ukrudt

Udfordring
Maskinerne spreder ukrudt, ikke bare inden for marken, men 
også over lange afstande. Mejetærskeren og halmpresseren er de 
værste. Det bidrager til, at agerrævehale, væselhale, ital. rajgræs og 
andre besværlige ukrudtsarter bliver spredt til stadig nye arealer.

Ukrudtsfrø spredes  normalt ikke med gylle og staldgødning. 
Frøene går til ved ensilering, på vejen gennem vommen og ved 
opbevaring i gylle eller mødding.

Det vil i praksis være vanskeligt helt at undgå spredning, fordi det 
er næsten umuligt - både teknisk og tidsmæssigt - at gøre maski-
nerne helt rene mellem skift fra mark til mark.  Men det betaler sig 
at tænke sig om og forsøge at begrænse spredningen bedst muligt. 

Vær især på vagt her
 O Alle arealer, hvor der er opstået herbicidresistens hos ital. 

rajgræs, agerrævehale eller vindaks

 O  Vintersæd og frø, hvor der er væselhale

 O  Majsarealer med hanespore og grøn skærmaks.

Hovedrengøring 
Hovedrengøring vil omfatte rengøring med trykluft og tømning af 
stenfælden mellem indføringen og tæskecylinderen på mejetær-
skeren og ballekammeret på halmpresseren. Vær opmærksom på 
kroge i høstmaskinerne, hvor avner, skidt og ukrudtsfrø gemmer sig 
og kan falde af i næste mark. Hovedrengøring kræver at man krav-
ler ind i maskinen for at blæse alt rent. Det er meget tidskrævende. 
Vær også opmærksom på ’døde’ vinkler ved transportsnegle mv. 

Rengøring light
Ved rengøring light af mejetærskeren åbnes soldene helt op, og 
blæser og cylinder indstilles med de højest mulige omdrejninger. 
Herefter lader du mejetærskeren køre i 5-10 minutter med værket 
slået til. Fej til sidst alle avner og skidt af, inden du køres videre 
til næste mark. Rengøring af en presser gøres bedst ved at have 
trykluft til rådighed i marken, f.eks. hvis traktoren er udstyret med 
kompressor. Majssnitteren bør også køre tom i nogle minutter, så 
den er så ren som praktisk muligt.
Aftal som minimum en rengøring light med din maskinstation, 
inden maskinerne kører ind i din mark.

Så ikke ukrudt ”med vilje”
 O  Gennemfør hovedrengøringen hjemme på gården og destruer 

affaldet, så du ikke ’sår’ ukrudt i marken  

 O  Spred aldrig afrensningen fra rensning af korn eller andre afgrø-
der på marken.

Væselhale med dens stak på frøet hænger fast i soldene. Har du væselha-
le, er det nødvendigt at kontrollere, at der ikke hænger frø i soldene, når 
der skiftes mellem marker eller ejendomme, hvor der ikke er væselhale.
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Hovedrengøring vil omfatte rengøring med trykluft og tømning af 
stenfælden mellem indføringen og tæskecylinderen på mejetærskeren og 
ballekammeret på halmpresseren.
 
Det er dog en dårlig idé - som her - at gøre det ude i marken, hvor for 
eksempel græsfrø nemt spredes til markerne.
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