
Statens Planteavlsforsøg Beretning nr. 1550 
Landbrugscentret 
Statens Markforsøg 
6280 Højer 

Reduceret jordbearbejdning ved monokultur i byg 

Reduced cultivation in barley monoculture 

Karl J. Rasmussen 

Resumé 
På 5 jordtyper ved statens forsøgsstationer er der i årene 1973-1979 gennemført i alt 29 fastliggende 
forsøg, hvor traditionel pløjning til 20 cm dybde er sammenlignet med pløjning til 12 cm og fræsning til 
henholdsvis 12 og 5 cm dybde om efteråret. Såbedstilberedningen om foråret er gennemført med 
henholdsvis såbedsharve og fræser. 

I forsøgene er der gennemført udbyttemåling, registrering af sådybde, fremspiring, ukrudtsbestand, 
strålængde og lejesæd. Endvidere er jorden analyseret for Rt, Kt, Ft, humusindhold, porøsitet og 
pore størrel se sford eling. 

Resultatet har været, at pløjedybden kan reduceres til 12 cm eller erstattes af en fræsning til ca. 5 cm 
dybde uden fare for udbyttetab på sandjord og marskjord, mens der på morænelerjord er konstateret 
mindre, dog ikke signifikante udbyttetab. 

Årsvariationerne i udbytte er større efter reduceret end efter traditionel jordbehandling. 
Såbedstilberedning med harve og fræser har givet samme udbytte. 
Ukrudtsbestand en er øget lidt ved reduceret jordbehandling. 
Indholdet af P, K og organisk materiale i jorden koncentreres i de øverste jordlag efter reduceret 

jordbehandling. 

Porøsiteten og andelen af store luftførende og drænbare porer aftager ved reduceret jordbehandling. 

Nøgleord: Reduceret jordbehandling, ukrudt, porøsitet. 

Summary 
From 1973 to 1979 a total of 29 experiments were carried out on 5 soil types at the State Experiment 
Stations. 

The first step in the experiment was ploughing to depths of 20 cm and 12 cm and rotavating to depths 
of 12 cm and 5 cm respectively in the Autumn. The second step, taken in Spring before the barley was 
sown, was harrowing and rotavating to a depth of approximately 5 cm. 

In the experiments measurements and registrations of the yield, the depth of sowing, the date of 
germination, the growth of weeds, the length of the straw, the lodging and porosity and pore size 
distribution were recorded. 

On the sandy soil and the marsh soil the depth of ploughing can be reduced to about 12 cm or replaced 
by rotavating to a depth of about 5 cm. 

On the morain clay soil, a reduction in the first step resulted in a not significant yield decrease. 
The variation in yield from year to year was greatest after reduced cultivation. 
The two methods for seed-bed preparation gave the same yield. 
The growth of weeds increased after reduced cultivation. 
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The content of P, K and organic matter was concentrated in the upper soil layer and the porosity and 
the part of coarse pores were reduced after reduced cultivation. 

Key words: Reduced cultivation, weeds, porosity. 

Indledning 
Traditionelt gennemføres den afsluttende pløj-
ning i efterårsmånederne til en dybde af20-25 cm. 
Forsøg med pløjedybde og furebundsløsning har 
vist, at der ikke er opnået merudbytter for pløj-
ning til større dybde end ca. 20 cm eller for fure-
bundsløsning. Til gengæld er der heller ikke kon-
stateret skadevirkning af den dybere behandling 
CHansen, 1971). 

På lagdelt jord har andre forsøg vist, at der kan 
opnås merudbytter for dyb pløjning (Jessen, 
1978, 1979). 

Fræsning til max. 8 cm dybde om efteråret i 
stedet for pløjning har vist udbyttetab på moræ-
neleijord og små merudbytter på sand- og 
marskjord (Rasmussen, 1978). 

Flerårige forsøg med fræsning contra pløjning 
har vist, at udbytteniveauet ved manglende pløj-
ning er underkastet klimabetingede årsvariati-
oner (Skriver, 1979). 

Formålet med nærværende undersøgelse har 
dels været at undersøge, om udbytteniveauet ved 
ensidig bygdyrkning kan opretholdes ved en mere 

grund pløjning end den traditionelle, dels at un-
dersøge fræsningsdybdens indflydelse ved af-
sluttende behandling om efteråret og dels at un-
dersøge fræserens egnethed til såbedstilbered-
ning om foråret. 

Forsøgenes gennemførelse 
Ved 5 af statens forsøgsstationer blev der i efter-
året 1973 anlagt fastliggende forsøg efter følgende 
plan: 

1. Pløjning til 20 cm dybde 
2. Pløjning til 12 cm dybde 
3. Fræsning til 12 cm dybde 
4. Fræsning til 5 cm dybde 

a. Såbedstilberedning med såbedsharve 
b. Såbedstilberedning med fræser 

I forsøgsled 1, 2 og 3 er der efter behov gen-
nemført stubharvning til max. 10 cm dybde, og i 
led 4 er stubbehandlingen gennemført ved over-
fladisk fræsning. 

Tabel 1. Teksturanalyser, vægt pet. 
Analyses of the texture 

Dybde Humus Ler Silt Fin- Grov-
ern sand sand 

Depth < 2 /nm 2-20 ¡xm 20-200 /xm > 200 pim 

Jyndevad 0-20 2,7 4,2 3,8 14,9 74,4 
20-40 2,2 4,6 2,9 10,7 79,6 

Borris 0-20 2,9 5,9 9,6 50,4 31,2 
20-40 2,1 5,9 9,6 51,3 31,1 

Askov 0-20 2,5 9,3 9,2 38,4 40,6 
20-40 1,5 8,5 9,0 35,8 45,2 

Roskilde 0-20 3,0 11,8 16,2 44,0 25,0 
20-40 2,2 14,0 17,0 42,4 24,4 

Højer 0-20 2,3 19,0 18,0 60,1 0,6 
20-40 1,9 28,4 18,6 50,5 0,6 
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Pløjning til såvel 20 som 12 cm dybde er gen-
nemført med alm. 14" plov. Denne plovstørrelse 
er dog ikke ideel til pløjning i 12 cm dybde, hvor-
for denne pløjning ikke altid blev tilfredsstillende 
gennemført. Fræsningen er gennemført med lav 
rotorhastighed og hævet bagskjold for at undgå 
findeling af jorden. 

Såbedstilberedning om foråret er gennemført 
ved henholdsvis 2-3 gange såbedsharvning eller 1 
gang fræsning. 

Forsøget er anlagt som rækkeforsøg med 3 
fællesparceller - ved Borris dog kun to fællespar-
celler. 

Gødskning med N , P og K er afpasset efter 
jordtypen og afgrøden. 

Forsøgsstedernes jordtyper er beskrevet i tabel 
1. Jorden ved Jyndevad er grov sand, ved Borris 
fin lerblandet sandjord, ved Askov grov sand-
blandet ler, ved Roskilde fin sandblandet ler og 
ved Højer ler (marsk). 

I forsøget er der hvert år efter høst udtaget 
jordprøver til bestemmelse af Rt, Ft, Kt og C i 2 
dybder, samt udtaget jordprøver til bestemmelse 
af porøsitet og i et enkelt år til bestemmelse af 
retentionskurver, som beskrevet af Rasmussen 
(1976). 

Resultater 
Udbytter 
Tabel 2 viser gennemsnit af udbytterne ved den 
afsluttende bearbejdning om efteråret. Variansa-

nalyser har ikke vist sikre forskelle hverken på de 
enkelte steder, på gennemsnit af alle forsøgene 
eller på gennemsnit af Borris, Askov og Roskilde, 
som viser sammenfaldende tendens, nemlig at 
udbyttet aftager lidt ved den reducerede behand-
ling. Ved Jyndevad er udbytterne nær ens ved de 
forskellige behandlinger, mens der ved Højer er 
små merudbytter for reduceret behandling. 

Figur 1 viser årsvariationerne som gennemsnit 
af alle 5 steder. Det lave udbytteniveau i 1975 og 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Fig. 1. Udbytteniveauet de enkelte år. Gns. af 5 steder. 
Annual yield-level. Average of 5 experiments. 

Tabel 2. Udbytte i hkg kerne pr. ha 
Yields in hkg grain per hectare 

Jynde- Ros- Gns. 
vad Borris Askov kilde Højer Average 

Antal forsøg: 5 6 6 6 6 29 
Experiments: 

Pløjning 20 cm 22,7 41,2 38,5 44,0 51,6 40,2 
Ploughing 
Pløjning 12 cm 22,4 40,7 38,2 42,7 52,7 39,9 
Ploughing 
Fræsning 12 cm 21,2 40,6 37,8 41,0 52,5 39,3 
Rotavating 
Fræsning 5 cm 23,0 40,6 37,2 41,3 53,2 39,6 
Rotavating 

LSD95 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Fig. 2. Merudbytte af reduceret jordbehandling i forhold til pløjning i 20 cm dybde. 
Excess yield of reduced soil tillage in relation to ploughing to 20 cm depth. 
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1976 skyldes, at vækstperioderne var meget ned-
børsfattige. 11978 var foråret meget sent, koldt og 
fugtigt, hvilket resulterede i kuldeskader i den 
overfladisk bearbejdede jord, idet planterne blev 
gule omkring buskningsstadiet. 

I figur 2 ses merudbytterne for den reducerede 
behandling i forhold til pløjning til 20 cm dybde. 
Ved Jyndevad er der i det tørre år 1976 opnået 
merudbytter for den reducerede bearbejdning. 

Borris, Askov, Roskilde og Højer viser samme 
tendens, nemlig at den reducerede behandling gi-
ver udbyttetab efter såvel de tørre somre 1975 og 
1976 som efter det kolde og fugtige forår 1978. I 
1979 har den reducerede behandling klaret sig 
godt, selv om foråret også var koldt og fugtigt, 
men såningen blev da sent gennemført. 

Generelt viser forsøgene større årsvariationer 
efter reduceret jordbehandling end efter pløjning 
til 20 cm dybde. 

Tabel 3. Udbytte i hkg kerne pr. ha. Roskilde 6 år 
Yields in hkg grain per hectare. Roskilde 6 years 

Såbed stilberedning 
Seedbed preparation 

Harvning Fræsning 
Harrowing Rotavating 

Pløjning 20 cm 44,2 43,8 
Ploughing 
Pløjning 12 cm 42,3 43,1 
Ploughing 
Fræsning 12 cm . 40,5 41,5 
Rotavating 
Fræsning 5 cm .. 40,4 42,2 
Rotavating 
Gennemsnit 41,8 42,7 
Average 

LSD95 0,5 

Ved Roskilde er der målt udbytteforskel efter 
forskellig såbedstilberedning om foråret. Resul-
tatet ses i tabel 3, der viser større udbyttetab for 
reduceret behandling, hvor såbedstilberedningen 
er udført med harve, end hvor den er udført med 
fræser. I gennemsnit viser fræsningen et signifi-
kant merudbytte på 0,9 hkg, men det bemærkes 

dog, at det højeste udbytte er opnået efter pløj-
ning til 20 cm og alm. såbedsharvning. 

Ingen af de øvrige steder er der konstateret 
udbytteforskelle mellem de to metoder til så-
bedstilberedning, selv om det ofte har været van-
skeligt at opnå et ensartet såbed ved 1 gang fræs-
ning, fordi fræseren kræver en meget ensartet 
overflade for at give et ensartet dybt såbed. 

Sådybden og fremspiringen 
Sådybden er målt på opgravede planter efter 
fremspiringen. Målingerne har ikke været syste-
matiske, men kun gennemført i 5 forsøg, hvis 
gennemsnit er vist i tabel 4. Såningen har været 
ca. 0,5 cm dybere, hvor der er pløjet til 20 cm, end 
hvor der er gennemført reduceret jordbearbejd-
ning. Der er ikke målt væsentlige forskelle mel-
lem harvning og fræsning om foråret. 

Tabel 4. Sådybde, cm. Gns. af 5 forsøg 
Depth of sowing, cm. Average of 5 experiments 

Harvning Fræsning Gennemsnit 
Harrowing Rotavating Average 

Pløjning 20 cm .. 4,1 4,1 4,1 
Ploughing 
Pløjning 12 cm . . 3,6 3,4 3,5 
Ploughing 
Fræsning 12 cm . 4,0 3,4 3,7 
Rotavating 
Fræsning 5 cm . . 3,5 3,5 3,5 
Rotavating 
Gennemsnit 3,8 3,6 
Average 

Antal fremspirede planter pr. løbende m så-
række er vist i tabel 5 som gennemsnit af 16 for-
søg. Der har hverken i de enkelte år eller på de 
forskellige steder været væsentlige forskelle i 
plantebestanden, hvilket også fremgår af gen-
nemsnitstallene. 

Ukrudt 
Ved Højer er der alle år givet karakter for hen-
holdsvis frøukrudt og kvik. Karaktererne for frø-
ukrudt er givet umiddelbart inden ukrudtssprøjt-
ning, og karakter for kvik er givet lige inden høst. 

175 



Tabel 5. Antal fremspirede planter pr. m sårække. Gns. 
16 forsøg 

Plants per m. Average of 16 experiments 

Harvning Fræsning Gennemsnit 
Harrowing Rotavating Average 

Pløjning 20 cm 47 47 47 
Ploughing 
Pløjning 12 cm 48 48 48 
Ploughing 
Fræsning 12 cm . 48 Al 48 
Rotavating 
Fræsning 5 cm . . 49 48 49 
Rotavating 
Gennemsnit 48 48 
Average 

Tabel 7. Karakter for kvik ved Højer, 0 = ingen, 10 = 
jorden dækket 

Marks for eouch grass, 0 = none, 10 = soil surface 
covered 

Harvning Fræsning Gennemsnit 
Harrowing Rotavating Average 

Pløjning 20 cm 0,2 0,1 0,2 
Ploughing 
Pløjning 12 cm 0,1 0,4 0,3 
Ploughing 
Fræsning 12 cm . 0,4 0,6 0,5 
Rotavating 
Fræsning 5 cm . . 0,4 0,3 0,4 
Rotavating 
Gennemsnit 0,3 0,4 
Average 

Karaktererne for frøukrudt, der fremgår af ta-
bel 6, viser en svag stigning i ukrudtsbestanden, 
hvor der er gennemført fræsning som primær be-
arbejdning. 

I gennemsnit er der ingen forskel på ukrudts-
bestanden i forhold til såbed stilberedningen. 

Tabel 6. Karakter for frøukrudt ved Højer, 0 = ingen, 10 
= jorden dækket 

Marks for weed, 0 = none, 10 = soil surface covered 

Harvning Fræsning Gennemsnit 
Harrowing Rotavating Average 

Pløjning 20 cm 2,6 2,4 2,5 
Ploughing 
Pløjning 12 cm 2,7 2,8 2,7 
Ploughing 
Fræsning 12 cm . 3,4 2,7 3,0 
Rotavating 
Fræsning 5 cm 3,2 3,6 3,4 
Rotavating 
Gennemsnit 3,0 2,9 
Average 

Karaktererne for kvik, der er vist i tabel 7, viser 
ligeledes en svag stigning, hvor der gennemføres 
reduceret jordbearbejdning, men kvikbestanden 
har alle årene været så svag, at den ikke har haft 
nogen betydning. 

I et samarbejde med Institut for Ukrudtsbe-
kæmpelse er der gennemført tællinger af art og 
mængde af ukrudt i 1979, dels i maj måned umid-
delbart inden ukrudtssprøjtning og dels i august 
måned umiddelbart inden høst. 

Tællingerne viser, at der er stor variation i så-
vel artssammensætningen, som i mængden af 
ukrudtsplanter fra sted til sted, men også mellem 
behandlingen de enkelte steder. Ved Askov taltes 
11 arter, ved Borris 15, ved Højer 18 og ved 
Roskilde 30 forskellige arter. 

Arter som alm. kvik, enårig rapgræs, fugle-
græs, ager-svinemælk, mark-ærenpris, mælke-
bøtte, storkronet ærenpris og hvidmelet gåsefod 
fandtes stort set alle fire steder, mens arter som 
hundepersille, rød arve, haremad, liden tvetand 
og jordrøg kun fandtes ved Roskilde. Bleg pileurt, 
alm. svinemælk, lav ranunkel og burresnerre 
fandtes kun ved Højer. Dværgløvefod og kryb-
hvene fandtes kun ved Askov, og rød tvetand 
fandtes i dette forsøg kun ved Borris. 

Materialet fra et enkelt års optælling er for 
spinkelt til at omtale de enkelte arter og artssam-
mensætningen i detaljer, hvorfor der kun skal 
henvises til figur 3, der viser den totale ukrudts-
mængde optalt i august 1979. 

Ved Askov og Borris er der mest ukrudt, hvor 
den primære bearbejdning er gennemført med 
fræser. Denne forskel skyldes hovedsagelig fore-
komst af ret store mængder enårig rapgræs. Ved 
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Fig. 3. Den total ukrudtsmaengde optalt i august 1979. 
The total number of weed-plants counted in August 1979. 
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Højer er der ikke væsentlige forskelle mellem de 
primære bearbejdninger, hvilket også fremgår af 
karaktererne i tabel 6. Ved Askov, Borris og Hø-
jer er der kun små forskelle i ukrudtsbestanden 
mellem de sekundære behandlinger, mens der 
ved Roskilde er betydeligt mere ukrudt, hvor den 
sekundære bearbejdning er gennemført med fræ-
ser, end hvor den er gennemført med såbedshar-
ve. Det er især arter som hundepersille, svine-
mælde og ærenpris, der har domineret, mens be-
standen af enårig rapgræs var mindst efter fræs-
ning. 

Strålængde 
Ved Roskilde forsøgsstation er strålængden målt 
hvert år. Gennemsnitsresultaterne er vist i tabel 
8. Efter alm. pløjning er strålængden 0,9 cm læn-
gere, hvor der er fræset, end hvor der er harvet. 
Efter reduceret pløjedybde og fræsning er strået 
3,6-4,8 cm længere, hvor der er fræset, end hvor 
der er harvet. I gennemsnit har fræsningen givet 
et 3,3 cm længere strå end harvningen. Dette har 
dog ikke givet sig udslag i et forøget kerneudbytte 
- tværtimod. 

Som gennemsnit har pløjning til 20 cm givet det 
længste strå. 

Lejesæd 
I de tilfælde, hvor der har været lejesæd, er der 
givet karakterer, som fremgår af tabel 9. Karakte-
rerne er gennemsnit af 6 år ved Højer, 2 år ved 
Askov og 1 år ved Roskilde. Der er konstateret 

Tabel 8. Plantehøjde cm. Gns. 6 år Roskilde 
Length of straw, cm. Aver age 6 years Roskilde 

Harvning Fræsning Gennemsnit 
Harrowing Rotavating Average 

Pløjning 20 cm 59,4 60,3 59,9 
Ploughing 
Pløjning 12 cm . . 56,2 59,8 58,0 
Ploughing 
Fræsning 12 cm . 55,7 60,5 58,1 
Rotavating 
Fræsning 5 cm . . 57,2 60,8 59,0 
Rotavating 
Gennemsnit 57,1 60,4 
Average 

Tabel 9. Karakter for lejesæd. Gns. 9 forsøg. 10 = helt i 
leje 

Marks for lodging. Average of 9 experiments. 10 = total 
lodging 

Harvning Fræsning Gennemsnit 
Harrowing Rotavating Average 

Pløjning 20 cm 1,5 1,6 1,6 
Ploughing 
Pløjning 12 cm 2,0 2,0 2,0 
Ploughing 
Fræsning 12 cm . 2,4 1,7 2,1 
Rotavating 
Fræsning 5 cm .. 2,7 2,4 2,6 
Rotavating 
Gennemsnit 2,2 1,9 
Average 

højere lejesædskarakterer ved reduceret end ved 
traditionel behandling, derimod er der ikke væ-
sentlig forskel, om der er harvet eller fræset om 
foråret. 

Porøsitetsmålinger 
Der er hvert år efter høst udtaget jordprøver i 2 
dybder til bestemmelse af porøsitet, som beskre-
vet af Rasmussen (1973). Der er udtaget 9 fælles-
prøver pr. år pr. dybde. Dybderne har været 0-5 
cm, altså i alle 4 forsøgsled i det bearbejdede lag 
og 10-20 cm, dvs. i den nederste del af pløjelaget i 
forsøgsled 1 og under den bearbejdede dybde i de 
øvrige 3 forsøgsled. Der er ikke skelnet mellem 
fræsning og harvning om foråret. 

På alle forsøgsarealerne viser porøsitetsmålin-
gerne stor variation fra år til år i begge dybder, 
men der er også stor variation imellem arealerne 
samme år. 

På grund af disse variationer er der beregnet 
gennemsnit på alle forsøg i alle år, som vist i figur 
4 og 5. Figur 4 viser porerumfanget i dybden 0-5 
cm. Det ses, at der er stor variation fra år til år, 
men også at der ikke er nogen væsentlig forskel 
mellem forsøgsleddene, hvilket heller ikke var 
ventet, da såbedstilberedningen var ens i alle for-
søgsled. Kun det overfladisk fræsede forsøgsled 
afviger lidt. Dette kan skyldes, at prøveudtagnin-
gen i nogle tilfælde har været lidt dybere end 
fræsningsdybden. 
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Fig. 4. Jordens porøsitet efter forskellig primær jordbe-
handling. Gns. af 5 steder. 

Soil porosity after various primary soil tillage. Average 
of 5 experiments. 

Figur 5 viser porerumfanget i 10-20 cm dybde. 
Her ses det, at det største porerumfang er målt 
efter 20 cm pløjning, og det laveste porerumfang 
gennem hele forsøgsperioden er målt efter 5 cm 
fræsning. 
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Fig. 5. Jordens porøsitet efter forskellig primær jordbe-
handling. Gns. af 5 steder. 

Soil porosity after various primary soil tillage. Average 
of 5 experiments. 

0-5 10-20 

52,4 46,2 

52,0 45,7 

52,5 45,2 

51,8 43,6 

Porerumfanget i alle forsøgsled er reduceret 
med 2-3 pet. i løbet af forsøgsperioden. Årsagen 
hertil kan være en tiltagende forringelse af jord-
strukturen som følge af ensidig bygdyrkning. 

Tabel 10 viser jordens porerumfang i de to ud-
tagningsdybder. Det ses, at porerumfanget i alle 
forsøgsled er lavest i 10-20 cm dybde, samt at 
reduktionen som følge af overfladisk behandling 
er størst i denne dybde. 

Tabel 10. Jordens porerumfang, vol. %. Gns. af 5 steder 
6 år 

Pore volume, per cent. Average of 5 experiments 6 
years 

Dybde, cm 
Depth, cm 

Pløjning 20 cm. 
Ploughing 
Pløjning 12 cm .. 
Ploughing 
Fræsning 12 cm. 
Rotavating 
Fræsning 5 cm. 
Rotavating 

Retentionskurver og porefordeling 
I 1978 blev der udtaget jordprøver i dybderne 
5-10, 15-20, 25-30 cm til bestemmelse af reten-
tionskurver og porestørrelsesfordeling. Bestem-
melserne er foretaget som beskrevet i beretning 
nr. 1318 (Rasmussen, 1976), og der er udtaget 9 
fællesprøver pr. led pr. dybde. 

Da der ikke imellem forsøgsleddene er målt 
signifikante forskelle i vandindholdet på noget 
niveau af retentionskurverne, er i figur 6 kun vist 
kurver for pløjning til 20 cm og fræsning til 5 cm 
dybde ved Borris og Roskilde. Ved vandmætning 
er vandindholdet - og dermed porerumfanget -
lavest, hvor der er fræset. Ved afdræning ved 1 m 
vandsøjle (pF 2,0) er forholdet omvendt. 

På grundlag af retentionskurverne er pore-
rumfanget inddelt i 3 porestørrelser, nemlig store 
grovporer (>30 /¿m), dvs. de porer, der er afdræ-
net ved pF 2,0 (»markkapacitet«), mellemporer 
(30-0,2 ^m), dvs. de porer, der tilbageholder den 
plantetilgængelige vandmængde, og små porer 
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rende reduktion i porerumfanget ca. 7 pet. Dette 
har resulteret i en formindskelse af andelen af 
grovporer. Imellem de overfladiske behandlinger 
er der ikke væsentlige forskelle i denne dybde. 

Figur 8 viser porestørrelsesfordelingen ved 
Roskilde. I 5-10 og 15-20 cm dybde har fræsnin-
gen givet betydelige reduktioner i porerumfanget, 
hvilket har resulteret i en mindre andel grovporer, 
mens andelen af mellemporer stort set er uænd-
ret. I 25-30 cm dybde er der ligesom ved Borris 
sket en reduktion i porerumfanget efter alm. pløj-
ning, men i modsætning til Borris er porøsiteten 
efter den overfladiske behandling også reduceret. 

Pløjet 20 cm 
Ploughing 20 c 

Fræset 5 cm 
Rotavating 5 c 

Fig. 6. Retentionskurver for 5-10 cm dybde 1978. 
Soil water retention for 5-10 cm depth 1978. 

(<0 ,2 /¿m), dvs. de porer, der tilbageholder den 
utilgængelige vandmængde. 

Figur 7 viser porestørrelsesfordelingen ved 
Borris. I dybden 5-10 cm er der sket en svag 
reduktion i porerumfanget som følge af den redu-
cerede behandling, hvorved andelen af grovporer 
er reduceret lidt, mens andelen af mellem- og små 
porer stort set er uændret. Ændringerne i 15-20 
cm er meget små. Kun det totale porerumfang ved 
20 cm pløjning er reduceret med 2-3 pet. i forhold 
til 5-10 cm dybde. 125-30 cm dybde er den tilsva-

Vol. % 
porer 

5 -10 cm 
dybde - depth 

7 

ra 

15-20 cm 
dybde - depth 

7 7 

25-30 cm 
dybde - depth 

0 

1. Pløjning - Ploughing 20 cm 
2. Pløjning - Ploughing 12 cm 
3. Fræsning - Rotavating 12 cm 
4. Fræsning - Rotavating 5 cm 

Fig. 7. Porestørrelsesfordelingen, Borris 1978. 
Distribution of the pore size, Borris 1978. 

Vol. % 
porer 

5 - 1 0 cm 
dybde - depth 

25-30 cm 
dybde - depth 

7~ V V 

• 30 /¿m 

30-0,2 fxm 

< 0,2 Atm 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pløjning - Ploughing 20 cm 
2. Pløjning - Ploughing 12 cm 
3. Fræsning - Rotavating 12 cm 
4. Fræsning - Rotavating 5 cm 

Fig. 8. Porestørrelsesfordeling, Roskilde 1978. 
Distribution of the pore size, Roskilde 1978. 

Når porerumfanget i 25-30 cm er reduceret ef-
ter alm. pløjning, kan det dels skyldes et naturligt 
lavere pore rumfang og dels en pløjesål, der er 
dannet ved færdsel i furebunden. 

Jordkemiske analyser 
Der er hvert år efter høst - bortset fra Askov -
udtaget jordprøver i dybderne 0-10 og 10-20 cm 
til analyse for Rt, Ft, Kt og humusindhold. Re-
sultaterne fra forsøgsleddene med pløjning til 20 
cm henholdsvis fræsning til 5 cm er vist i tabel 11. 

I det pløjede forsøgsled er Rt ens i begge dyb-
der. I det fræsede forsøgsled er der ingen forskel 
mellem dybderne ved Jyndevad og Højer, mens 
der er en tendens til lidt lavere Rt i 10-20 end i 
0-10 cm dybde ved Borris og Roskilde. 
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Tabel 11. Jordanalyser. Gns. af 3 år 
Analyses of the soil. Average of 3 years 

Behandling Dybde, cm Jynde- Ros-
Treatment Depth, cm vad Borris kilde Højer 

Reaktionstal, Rt - pH value 
Pløjning 20 cm 0-10 6,1 6,7 6,8 7,6 
Ploughing 10-20 6,2 6,6 6,8 7,7 
Fræsning 5 cm 0-10 6,3 6,9 6,9 7,7 
Rotavating 10-20 6,2 6,3 6,5 7,8 

Fosforsyretal, Ft - P-index = 3 mg P/100 g soil 
Pløjning 20 cm 0-10 7,9 7,4 9,1 9,1 
Ploughing 10-20 6,9 7,3 9,4 8,8 
Fræsning 5 cm 0-10 8,3 9,1 9,9 9,2 
Rotavating 10-20 7,0 6,6 9,0 9,4 

Kaliumtal, Kt - K-index = mg Kl 100 g soil 
Pløjning 20 cm 0-10 5,1 13,4 13,3 14,0 
Ploughing 10-20 4,4 10,6 15,2 11,9 
Fræsning 5 cm 0-10 5,1 19,1 16,9 14,9 
Rotavating 10-20 4,5 11,8 12,9 11,7 

Humusprocent - per cent of humus 
Pløjning 20 cm 0-10 2,36 2,50 2,56 2,74 
Ploughing 10-20 2,47 2,43 2,56 2,61 
Fræsning 5 cm 0-10 2,22 2,50 2,75 2,82 
Rotavating 10-20 2,61 2,49 2,53 2,62 

Ft er omtrent ens i begge dybder i det pløjede 
forsøgsled. I det fræsede forsøgsled er Ft - bort-
set fra Højer - lavest i 10-20 cm dybde. I dybden 
0-10 cm er Ft - bortset fra Højer - lidt højere, 
hvor der er fræset, end hvor der er pløjet. 

Kt er lavest i dybden 10-20 cm både efter pløj-
ning og efter fræsning - undtagen efter pløjning 
ved Roskilde. I dybden 0-10 cm er Kt-bortset fra 
Jyndevad - højere efter fræsning end i den tilsva-
rende dybde efter pløjning. I 10-20 cm dybde er 
det omvendt. 

Humusprocenten er ved Jyndevad lidt højere i 
dybden 10-20 end i 0-10 cm både efter pløjning og 
efter fræsning. Ved Borris er der ikke væsentlig 
forskel hverken mellem dybderne eller mellem 
behandlingerne. Ved Roskilde og Højer er 
humusprocenten lavest i 10-20 cm, men forskel-
len mellem de to dybder er størst, hvor der er 
fræset. 

Resultaterne af de kemiske analyser er ikke 

signifikante, men undersøgelsen peger dog i ret-
ning af, at der sker en ophobning af næringsstoffer 
og humus i de øverste jordlag, når der gennemfø-
res reduceret jordbearbejdning. 

Diskussion 
Uanset bearbejdningsdybde og såbedstilbered-
ning er der opnået samme antal fremspirede 
planter. Det samme er konstateret i tilsvarende 
engelske undersøgelser (Elliot et al., 1977). Der er 
heller ikke konstateret væsentlige forskelle i så-
dybden efter de forskellige behandlinger. 

Der findes ingen undersøgelser med reduceret 
pløjedybde på moræneleijord, hvorimod pløjning 
til 15 cm dybde på svær marskjord har givet et 
merudbytte på 4,7 hkg pr. ha i forhold til 25 cm 
pløjedybde (Hansen & Kjellerup, 1977). 

Selv om ingen af udbytteresultaterne i nærvæ-
rende beretning er statistisk sikre, peger de dog i 
retning af, at pløjedybden kan reduceres uden 
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væsentlig fare for udbyttetab på sandjord og svær 
leijord, mens man skal være noget mere forsigtig 
med at reducere pløjedybden på moræneleijord. 

I engelske forsøg har overfladisk og dyb harv-
ning i stedet for pløjning givet henholdsvis 1,8 og 
0,8 hkg i udbyttetab (Elliot et al., 1977), mens der i 
ældre danske forsøg med harvning af roejord er 
opnået samme udbytte, uanset om der er pløjet 
eller harvet forud for vårsæd (Anonym, 1948). 
Danske forsøg med fræsning i stedet for pløjning 
har givet et udbyttetab på ca. 1 hkg pr. ha (Skri-
ver, 1979). 

Såvel reduceret pløjedybde som overfladisk 
fræsning kan gennemføres på de fleste jordtyper 
uden fare for væsentlige udbyttetab, men årsvari-
ationerne er større end ved traditionel jordbe-
handling. 

Bestanden af frøukrudt og kvik viste en svagt 
stigende tendens, hvor der blev fræset. I engelske 
undersøgelser er der konstateret en mindre be-
stand af tokimbladede ukrudtsarter efter reduce-
ret jordbehandling, mens bestanden af enårige 
græsser såsom flyvehavre og agerrævehale samt 
kvik tiltog med reduceret behandling (Pollard & 
Cussans, 1976, Elliot et al., 1977). 

Vez (1977) fandt ligeledes, at reduceret jordbe-
handling kan give svære problemer med bl.a. 
kvik. 

Reduceret jordbehandling gav en forøgelse af 
Kt, Ft og organisk materiale i de øvre jordlag. 
Dette er tidligere konstateret af bl.a. Vez (1977). 

I de øverste 0-5 cm er der ikke konstateret 
nogen forskel i jordens porøsitet. 110-20 cm dyb-
de ligger porøsiteten på et noget lavere niveau. 
Der er ingen væsentlig forskel mellem pløjning til 
20 cm og pløjning til 12 cm dybde eller fræsning til 
12 cm, men porøsiteten efter overfladisk fræsning 
er 2,6 pet. lavere, end hvor der er pløjet. Tidligere 
undersøgelser har vist samme tendens (Rasmus-
sen, 1973 og 1978). Ellis et al. (1977) konstaterer, 
at jordens tæthed især er blevet forøget i dybden 
ca. 7 til ca. 25 cm. 

I dybden 0-5 cm er variationerne i porøsiteten 
ret store fra år til år, men niveauet er det samme 
igennem hele forsøgsperioden. Derimod er porø-
siteten i 10-20 cm dybde i løbet af 6 år reduceret 
med 2-3 pet. i alle forsøgsled, hvilket må skyldes 

en forringelse af jordstrukturen som følge af ensi-
dig bygdyrkning. 

Reduktion i porøsiteten har betydet, at andelen 
af grovporer er reduceret, hvilket giver forringe-
de muligheder for luftskifte og afdræning af over-
skudsnedbør (Rasmussen, 1978). Dette kan være 
en medvirkende årsag til de store udbyttetab efter 
reduceret bearbejdning i det kolde og fugtige forår 
1978. 

Erkendtlighed 
Cand. scient'erne H. J. Nielsen og S. P. Pinne-
rup, Institut for Ukrudtsbekæmpelse, har som-
meren 1979 optalt art og mængde af ukrudt i for-
søgene, samt gennemført statistiske beregninger 
og vurderinger af det omfattende materiale. 

For den modtagne hjælp bringes den bedste 
tak. 

Konklusion 
6 års forsøg har vist, at pløjedybden kan reduce-
res til 12 cm eller erstattes af en fræsning til ca. 5 
cm dybde uden væsentlig fare for udbyttetab på 
sandjord og marskjord, mens der på moræneler-
jord er konstateret mindre udbyttetab. 

Arsvariationerne i udbytte er større efter redu-
ceret end efter traditionel jordbehandling. 

Såbedstilberedning med harve og fræser har 
givet samme udbytte. 

Ukrudtsbestanden er forøget lidt ved reduceret 
jordbehandling. 

Næringsstoffer som P og K samt organisk ma-
teriale ophobes i de øverste jordlag ved reduceret 
jordbehandling. 

Porøsiteten aftager ved reduceret jordbehand-
ling, hvilket giver sig udslag i en formindskelse af 
andelen af store luftførende og drænbare porer. 
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