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Dækplader eller rulleskær sikrer, at der kan renses tæt på rækken ved første radrens-
ning.

UDFORDRING
Med stadig færre ukrudtsmidler og flere restriktioner for anvendelse af de 
tilbageværende midler, vil radrensning kunne bidrage, hvor de kemiske løs-
ninger er utilstrækkelige. Men en effektiv radrensning kræver håndværk!

SÅDAN GØR DU
• Vær omhyggelig med jordbearbejdningen, så marken er så jævn som 

mulig.
• Indstil såmaskinen, så rækkeafstanden bliver præcis. Radrenseren skal 

indstilles til at køre helt tæt på rækken.
• Udskift skær i tide, så der sker fuld gennemskæring mellem rækkerne.

Vinterraps 
Radrensning alene er effektivt, hvis der ikke er meget ukrudt. Er der meget 
hyrdetaske, enårig rapgræs og andre græsser, spildkorn eller kamille, kan det 
være nødvendigt at supplere med kemi. 

• Første radrensning gennemføres, når ukrudtet har ca. 2 løvblade. Brug 
dækplader, så rapsplanterne ikke dækkes til af jord. Radrenseren skal ar-
bejde øverligt i 4-5 cm dybde og tæt på rækken (det ubehandlede ”bånd” 
bør ikke være bredere end 8-10 cm)

• Anden radrensning foretages sidst i september til først i oktober, når nyt 
ukrudt spirer frem. Her det vigtigt at hyppe jord ind omkring planterne, så 
ukrudt i rækken tildækkes. Kørehastigheden skal være 8-10 km/t. Et 25 cm 
skær i midten, som kaster jord ud til de to yderste skær, er passende.

• Ved behov kan der udføres en tredje radrensning om foråret. Især ved 
forekomst af fuglegræs og enårig rapgræs, er der behov for at de overle-
vende ”puder” skæres fri.

Majs
Majs er meget følsom for konkurrence fra ukrudt i etableringsfasen. Der skal 
derfor laves en effektiv første sprøjtning, inden der efter behov radrenses en 
eller to gange.

• Første radrensning skal ligge ca. 8-10 dage efter første sprøjtning, når nyt 
ukrudt er spiret frem. Det er vigtigt at gå så tæt på rækken som muligt (4-5 
cm). Renseren skal arbejde så øverligt som muligt, ca. 3-5 cm dybde. 

• Anden radrensning skal ligge 10-14 dage efter første radrensning, når nyt 
ukrudt er spiret frem. Der skal god fart på, så gråbynke og andet ukrudt, 
der står godt fast, bliver skåret over og revet løs. Sørg for, at der hyppes 
jord ind i rækken. Hold igen 4-5 cm til rækken, og rens højst i 5 cm dybde. 
Så tager rødderne ikke skade.

• I kølige år kan væksten af majsen være så langsom, at der er behov for en 
ekstra behandling.
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Ved 2. radrensning i majs skal der så meget fart på, at der hyppes jord ind omkring 
planterne. Herved tildækkes ukrudtet i rækken.
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