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RADRENSNING I MAJS DER DUER 
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Forudsætninger for at få succes
• Marken er jævn og såmaskinen indstillet, så rækkeafstanden er 

præcis
• Middelvalg og dosering er afpasset, så første sprøjtning er effektiv.
• Overvej to sprøjtninger ved stor ukrudstbestand
• Skær er brede nok til at sikre, at der sker en fuld gennemskæring 

under ukrudtet
• Tænderne er indstillet, så skærene kommer tæt på rækken (4-5 cm er 

muligt med kamerastyring)
• Skærmplader eller tallerkner bruges kun så længe, majsen ikke tåler 

tildækning

Første trin ved radrensning er at være omhyggelig med jordbearbejd-
ningen, så marken er så jævn som mulig. Det giver en ensartet gennem-
skæring i hele arbejdsbredden, og mulighed for at køre med en ensartet 
dybdegang. 

Radrensning er især oplagt, hvor der skal etableres efterafgrøde i majs. Det 
gælder om at så efterafgrøden så tidligt, at den får tid at etablere sig, men 
så sent, at efterafgrøde og ukrudt ikke kan nå at genere majsen.

Der skal så vidt muligt fart på, så gråbynker og andet ukrudt, der står godt 
fast, bliver skåret over og/eller revet løs. Fart betyder også, at der bliver ka-
stet jord ind i rækken, som dæmper det ukrudt, der måtte være spiret frem 
her. Ved montering af bredere skær i midten, vil der blive flyttet mere jord 
ud til ophypning i rækken.

Radrensning kan ske tæt på rækken, når det sker i maksimalt 5 centimeters 
dybde.
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5 RÅD OM RADRENSNING I MAJS PÅ EN JÆVN MARK

√ 5 cm fra rækken
√ 5 cm i dybden
√ 5 cm overlap af skær
√ 5 cm jord hyppes ind i rækken
√ 5 timers tørvejr til udtørring af løsnet ukrudt

• Når majsen tåler det, er det en fordel at hyppe meget jord ind i 
rækken

• Timing af rensningen, så der ikke bliver for lang tid fra sidste radrens-
ning til rækkerne lukker.
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