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3. The influence on weed population 

Søren Thorup og SØren Peter Pinnerup 

I IIU\i og august 1979-82 er optalt ukrudtsplanter i 6 flerårige forsøg med reduceretjordbearbejdning på 
5 jordtyper. På lerjord har fræsning forøget antallet af ukrudtsplanter og navnlig alm. fuglegræs. På 
sandblandet lerjord og sandjord har fræsning derimod reduceret bestanden mere end pløjning. Stigen
de mængder kvælstof har formindsket antallet af ukrudtsplanter, både ved pløjning og ved fræsning, 
men ofte mest efter fræsning. Efterafgrødens indflydelse på ukrudtsbestanden er beskeden og har kun 
været positiv på lerjord. De enkelte år, dvs. klimaet, har haft stor indflydelse på resultaterne; det 
samme gælderjordtypen, der er afgørende for dominansrækkefølgen. I en følgende beretning (Thorup 
& Pinnerup, 1983) redegøres for enkeltresultater og detailundersøgelser. 

Nøgleord: Ukrudt, pløjning, fræsning, kvælstof og efterafgrøde. 

Summary 
In the months of May and August 1979-82, weeds were counted in 6 long term experiments with 
minimum cultivation on 5 different soil types. In the rotavated treatment on clay soil, the number of 
plants especially Stellaria media, was increased. In contrast, there was a greater reduction in weed 
population in the rotavated treatment on sandy loam soil and sandy soil, than with the ploughed 
treatment. Increasing amounts of nitrogen-fertilizer have reduced the number of weeds in both the 
ploughed and rotavated plots, though more in the latter. The catch crop (Sinapis alba L.) had a 
modest influence which was positive only on clay soils. The yearly variation, e.g. weather conditions, 
had a great influence on the results. Soil types also influenced the dominance of weeds. 

In a folIowing report (Thorup & Pinnerup, 1983) the separate results and detailed observations are 
given. 

Key words: Weed, ploughing, rotavating, nitrogen-fertilizer and eatch crop. 
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Indledning 
Pløjefri dyrkning har været praktiseret her i lan
det i de sidste 20-30 år og med forskellig virkning 
på ukrudtsbestanden. Når reduceretjordbehand
ling navnlig i det første tiår ofte var til fordel for 
ukrudtet, skyldes det manglende erfaring, mindre 
egnede markredskaber og begrænset mulighed 
for at supplere bekæmpelsen med herbicider. In
teressen for at undlade pløjning aftog derfor, men 
øgedes igen pga. de stigende oliep~iser i 1970-er
ne. Forinden kunne enkelte land'mænd doku
mentere, at en mangeårig, reduceret bearbejd
ning formindskede ukrudtet til et minimum uden 
tilsyneladende at reducere udbyttet. Hos nogle af 
disse landmænd er et øget herbicidforbrug med
virkende til ukrudtets forsvinden, mens andre har 
opnået næsten ukrudtsfrie marker alene ved 
hjælp af redskaberne. Uanset fremgangsmåden 
har artssammensætningen hos det tilbageværen
de ukrudt ændret sig fra en- og toårige arter til 
flerårige og ret ofte til arter, som kun undtagel
sesvis forekommer som markukrudt. Som ek
sempel skal nævnes: Ager-padderok, ager-myn
te, kær-galtetand, lav tidsel, grå bynke, gyldenris 
og hundegræs. 

Baggrunden for projektet er iagttagelser i prak
sis samt resultater af undersøgelser i 1973-79 ved 
Statens Jordbrugstekniske Forsøg (Thorup & 
Pinnerup, 1981). Endvidere foreligger der adskil
lige udenlandske resultater, som anskueliggør 
bearbejdningens virkning på ukrudt i kornafgrø
der. Det fremhæves af bl.a. Russelog Metha 
(1938), Schwerdtle (1970), Rowell et al. (1977), 
Fourbet et al. (1979) og Pope et al. (1980), at 
reduceret bearbejdning er til gunst for ukrudtet, 
mens f.eks. Jones (1966), Bachthaier (1974), Cus
sans (1975), Dospeckkov og Smirnova (1975) og 
Pollard og Cussans (1976) alle har fundet en re
duktion i mængden af tokimbladet frøukrudt i 
forbindelse med reduceret jordbehandling. 

Flertallet af disse undersøgelser er udført i 
vintersæd og oftest i relation til effekten på efter
årsfremspirede arter, herunder græsser med be
grænset udbredelse her i landet. Forsøg med vår
sæd som monokultur og vårsæd i vekseldrift med 
andre afgrøder har ikke givet entydige resultater. 
Årsagen hertil er sandsynligvis forskellige klima-
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tiske ogjordbundsmæssige forhold i forening med 
redskabsbenyttelse, behandlingsdybde og ikke 
mindst ukrudtsbestandens sammensætning. 

Forsøgsplan 
Undersøgelsen er gennemført i flerårige fastlig
gende forsøg på 5 jordtyper med byg som mono
kultur efter følgende plan: 

1. Pløjning uden efterafgrøde 
2. Pløjning med efterafgrøde 
3. Fræsning tiden efterafgrøde 
4. Fræsning med efterafgrøde 

Disse behandlinger er kombineret med 4 kvæl
stofmængder. 

Jordtyperne var grovsand, finsand, fin lerblan
det sand, fin sand blandet ler og ler. 

En mere detaljeret beskrivelse af forsøgene, 
der er anlagt i 1973, er givet af Rasmussen & 
Olsen (1983). 

4-5 år efter, at forsøgene var indledt, begyndte 
de forskellige behandlinger at præge ukrudtsbe
standen. Artssammensætningen syntes at ændre 
karakter, og planteantallet varierede forsøgsled
dene imellem, men tilsyneladende ulige meget fra 
den ene jordtype til den anden. 

Som udgangspunkt var disse forsøg - sammen 
med andre forsøgsrækker - ideelle til at indlede , 
undersøgelse over bearbejdningens indflydelse ' 
på ukrudtet. Undersøgelserne, som påbegyndtes 
i 1979, havde til hovedformål at pege på bearbejd
ningsmåder , der kan billiggøre den direkte 
ukrudtsbekæmpelse. 

Metodik 
Registreringen afukrudtet er sket ved optællinger 
umiddelbart før sprøjtning med normaldosering 
af hormonmidler i maj-juni og igen lige før høst. 
Samtlige individer er optalt i 6 flader il 0,10,0,25 
eller O ,50 m 2 i hver parcel. Supplerende er noteret 
de arter, som ikke indgik i optællingerne. Ukrud
tets dækningsgrad er forsøgsvis bedømt i august, 
og samtidig er der i enkelte år udført vægtbe
stemmelser af ukrudtsmassen og undersøgt frø
mængde af enårig rapgræs (Thorup & Pinnerup, 
1983). I april 1980, -81 og -82 er der endvidere 
udtaget jordprøver til 32 cm dybde til bestemmel
se afilldholdei-!:lfsprredygtlge frø. Resultaterne ar 



disse undersøgelser vil blive beskrevet i en senere 
beretning. 

Statistisk behandling 
Den statistiske behandling er foretaget i samar
bejde med Dataanalytisk Laboratorium. Før 
materialet er testet med en variansanalyse, er der 
foretaget en logaritmisk transformation, y = In (x 
+ 1), hvor x angiver antallet af en art i en parcel, 
så tilfældige afvigelser på råtallene stort set bliver 
uafhængige af det registrerede antal. Addition af 
værdien en er benyttet, da man så undgår pro
blemer med registrerede nuller. Samtidig bevir
ker den adderede konstant, at y = O for x = O. 

Efter at der er foretaget en variansanalyse, 
skrives resultaterne ud i tabeller med angivelse af 
antal/m2• Den totale sum er beregnet som sum
men af de enkelte arters antal, og denne sum er 
derefter behandlet som en enkelt art. 
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På grund af at tallene er transformeret ved be
regningerne, kan der være uoverensstemmelse 
mellem summen af de enkelte arter og total sum
men. Normalt beregner man det aritmetriske 
gennemsnit, men ved at beregne det aritmetriske 
gennemsnit på logaritmiserede tal og tilbage
transformere disse, får man det geometriske gen
nemsnit på de oprindelige tal. Planterne er meget 
ujævnt fordelt både i de enkelte parceller og i de 
enkelte marker, hvilket bevirker, at de 2 gennem
snit bliver forskellige. 

Resultater 
Årsvariationer 
Antallet af ukrudtsplanter før sprøjtning variere
de inden for de 4 år i gns. fra 32 pr. m2 i 1980 til 111 
i 1982 (fig. 1). Variationen i august er mindre end i 
maj, fra 8 overlevende pr. m2 i 1979 til 26 i 1980. 

60% 

Maj Aug. 
1981 

Maj Aug. 
1982 

Maj Aug. 
1979-82 

Fig. 1. Ukrudtsplanter pr. m2 i maj og aug. 1979--82. Gns. af alle behandlinger på de 5 forsøgssteder (Højer, 
Rønhave. Roskilde. Tylstrup og Jyndevad) samt gns. af de 4 år. Endvidere den procentiske reduktion af antallet fra 

maj til aug. 
Number ofweedslm2 in May and August 1979-82. Average of all treatmentsfrom the 5 trial sites, (Højer, Rønhave , 
Roskilde, TylsIrup and Jyndevad), together with the average for 4 years. Furlhermore, the average per cent 

reduction in number from May to August. 
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Fig. 2. Ukrudtsplanter/ml i mlij 1979-82. Gns. af alle behandlinger på de S forsøgssteder. 
Number ofweeds/m2 in May 1979-82. Average of all treatments from 5 trial sites. 

Reduktionen i bestanden af ukrudtsplanter fra 
maj til august er meget forskellig og afhængig af 
vejrforholdene. Disse var gunstige for kemisk be
kæmpelse i 1979 og ideelle i 1982, hvilket resulte
rede i, at det oprindelige antal begge år blev redu
ceret med 87%. Ifølge fig. 1 blev antallet i 1980 og 
1981 formindsket med henholdsvis 21% og 60%. 
Mange af de planter, der kun blev let beskadiget 
af sprøjtningen overlevede, og nedbøren gav mu
lighed for nyfremspiring af b!. a. enårig rapgræs og 
alm. fuglegræs. Antallet af ukrudtsplanter før 
bøst er derfor et udtryk for både forurenings grad , 
bekæmpelseseffekt og klimatiske forhold i 
vækstperioden. Efterfølges sprøjtningen af en 
tørkeperiode, forøges effekten over for ukrudtet
som i 1982-ogkornafgrøden vil dominere. Tidlig 
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og kraftig lejesæd vil også normalt hæmme 
ukrudtets vækst, mens lejesæd i »bvirvler« be
gunstiger de overlevende ukrudtsplanter og øger 
mulighederne for en ny bestand. 

Fig. 2 viser variationerne mellem årene ved de 
enkelte stationer. Efter 6 års ensidig behandling 
var antallet af planter ved første optælling i maj 
1979 størst ved Højer og Rønbave. Artssammen
sætningen er dog væsentlig forskellig. Fælles for 
Højer og Rønhave er den langt større forøgelse af 
antallet i 1982 end på den sandblandede leljord 
ved Roskilde. Jordbundsmæssig, og ikke mindst 
artsmæssig, adskiller Roskilde sig mindre fra 
Rønbave end fra Tylstrup og Jyndevad. Med hen
syn til planteantal er der dog størst lighed med 
sandjordstationerne ved Jyndevad og Tylstrup. 



Tabel l. Antal arter og planter i maj. Gns. samt mindste og største antal 
Number of species and plants in May. Average together with smallest and largest number 

Sted (Site) Antal arter (Species) Antal planter pr. m2 (Weeds per m 2) 

Højer 1979-82 18 (15-22) 
Rønhave 1979-82 22 (19-25) 
Roskilde 1979-82 35 (22-44) 
Tylstrup 1979-82 16 (14-17) 

Jyndevad 1980-82 14 (13-16) 
Jyndevad 
-vandet- 1980-82 16 (14-17) 
(irrigated) 

Det samme gælder også nogle af behandlingernes 
indflydelse på ukrudtsfloraen. 

Antallet af planter varierede kun lidt med årene 
ved Tylstrup, mens års variationen er større i det 
vandede forsøg ved Jyndevad og endnu større i 
det uvandede naboforsøg. Antallet afregistrerede 
arter er størst ved Roskilde og mindst ved Jynde
vad, mens planteantallet er størst ved Rønhave og 
mindst ved Tylstrup (tabel l). Arterne var talri
gest i 1981, mens planteantallet - jvf. fig. 2 - var 
størst det følgende år. 

Fortegnelsen over de fundne 81 arter (Thorup 
& Pinnerup, 1983) viser også, at plante antallet 
varierer med årene og for flere arters vedkom
mende reguleres af bearbejdningsmåden. 

Pløjning kontra fræsning 
Antallet af samtlige fundne planter i henholdsvis 
de pløjede og fræsede forsøgsled er for overskue
lighedens skyld vist som forholdstal i fig. 3. 
øverst i figuren ses, at fræsning på letjorden ved 
Højer har givet indtil 10 gange så mange planter 
og ved Rønhave indtil 3 gange så mange som ved 
pløjning. Ved Roskilde har fræsning givet et 
planteantal, der omtrent svarer til pløjning. I de 2 
uvandede forsøg på sandjord - nederst i fig. 3 - er 
der generelt færrest planter efter fræsning, mens 
der i det vandede forsøg konstant er færrest efter 
pløjning. Årsagen til afvigelsen i det uvandede 
forsøg ved Jyndevad i 1981 var en pludselig for
øgelse af antallet af navnlig hvidmelet gåsefod, 
hvilket også fremgår af tabellerne 2-5. 

16 

118 (56-232) 
150 (65-236) 
56 (34-85) 
27 (11-44) 

62 (18-113) 

36 (20-53) 

I disse redegøres for 21 almindeligt forekom
mende ukrudtsarters reaktion på pløjning og 
fræsning i maj og august 1979-82. 16 af disse er 
tokimbladede frøukrudtsarter, hvoraf dog kun 
6--8 optræder på alle jordtyper. De øvrige er na
turligt hjemmehørende enten på leIjord eller 
sandjord, hvor de til gengæld kan optræde i stort 
antal. De 3 tokimbladede rodukrudtsarter rød
knæ, svinemælk og ager-tidsel foretrækker også 
hver sin jordtype, mens græsserne alm. kvik og 
enårig rapgræs træffes overalt. 

Som det fremgår af tabel 2-5 varierer såvel 
artssammensætning som plante antal forsøgsste
derne imellem. Antallet af arter og individer i maj 
er et produkt af klimaet i ugerne forud for frem
spiring og af frøproduktionen i de tidligere år. Ved 
fræsning opblandes frømængden i et ca. 0-7 cm 
tykt jordlag, hvorfra en betydelig del spirer alle
rede det følgende år. Ved den traditionelle bear
bejdning opblandes frøene under stubharvningen 
og pløjningen i et ca. 20 cm tykt jordlag. Ved 
næste pløjning skulle de dybest placerede frø teo
retisk set komme til spiring det følgende forår. 
Dette sker også, men i et langt mindre antal end 
efter fræsning. Undersøgelser af spiredygtigt frø i 
jorden i indtil 32 cm dybde tyder stærkt på, at 
frøene fordeles ret jævnt i den bearbejdede dybde 
(Thorup & Pinnerup, 1981). 

Antallet af arter og planter i august, som i tabel 
2-5 kan sammenholdes med antallet i maj, er 
summen af overlevende ved sprøjtning + senere 
fremspirede .;- udkonkurrerede planter. Den sid-
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Fig. 3. Samtlige registrerede planter i maj 1979-82. An
tal i fræset i forhold til pløjet på de 5 forsøgssteder. 
Antallet efter pløjning = 100 (stiplet), forholdstal for 

antal efter fræsning er markeret med x. 

ste størrelse afgøres af vejr- og vækstbetingelser 
og aflejesædstidlighed og -grad. Antal tilstedevæ
rende planter i august varierer som vist i fig. 1 
ganske betydeligt med årene. 

Resultaterne i tabel 2-5 kan sammenfattes i 
følgende: På leIjord (Højer og Rønhave ) har fræs
ning i årene 1979-82 forøget antallet af planter hos 
samtlige arter, bortset fra rød arve. Mængden af 
frøukrudt er i samme periode øget betydeligt, og 
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~------ ~', Pløjet (PIaughed) 
Jyndevad 

1981 

- vandet -
(Irrigated) 

Tylstrup 

Jyndevad 

1982 

All recorded plants in May 1979--B2. Number in the 
rotavated p/ots compared with the ploughed plots at the 
5 tria/ sites. Number aJter p/oughing = JOO (broken 
line), proportional number Jor the number aJter rotava-

ting are marked with x. 

væsentligt mere efter fræsning end efter pløjning. 
Vejrforholdene i vækstperioderne 1980 og 1981 
var til gunst for frøproduktionen hos flere arter, 
specielt for alm. fuglegræs, hvidmelet gåsefod, 
storkronet ærenpris og enårig rapgræs. Antallet af 
svinemælk (alm., ager- og ru svinemælk) var ret 
konstant efter pløjning alle år, mens den væsent
lig større bestand efter fræsning øgedes i 1979 og 
-82. 
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Tabel2. Gns. antal pr. ml af 16 frøukrudtsarter , 3 rodukrudtsarter og 2 græsser i maj og august 1979 efter pløjning (P) og fræsning (F) på 
5 forsøgssteder. + = færre end 0,1, - = ikke til stede 

Average number/m2 of 16 annual weed species, 3 perennial weed species and 2 grasses, from 5 trial sites, in May and August 1979, 
af ter ploughing (P) and rotavating (F). + = less than 0.1, - = not present 

Højer Rønhave Roskilde Tylstrup Jyndevad Jyndevad - vandet 
(irrigated) 

Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 
p F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F 

Rød Arve 6,0 4,0 3,8 1,5 0,2 0,1 
. Mark-Forglemmigej 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 0,4 0,6 
Alm. Fuglegræs 1,2 9,8 0,3 2,4 9,9 11,9 9,3 13,4 1,7 2,2 0,2 0,1 0,5 0,7 + + 0,4 0,7 + 0,1 0,2 0,9 
Hvidmelet Gåsefod 1,1 6,8 + 0,5 4,5 11,4 0,3 1,7 0,8 0,3 0,1 7,9 6,0 - 16,3 5,1 + + 
Haremad 0,4 1,3 0,1 0,7 
Hundepersille 2,7 0,8 0,1 
Lugtløs Kamille 5,8 23,0 2,0 9,6 
Skive Kamille 0,2 0,2 0,1 + + 0,2 0,3 
Gul Okseøje 1,3 1,0 
Bleg Pileurt 0,1 0,2 0,4 0,5 0,1 0,2 2,3 1,3 0,6 0,2 
Fersken-Pileurt 0,4 0,7 0,2 0,3 + 0,1 
Snerle-Pileurt 0,1 0,1 + + 2,7 3,1 1,7 2,1 8,7 10,9 2,0 1,1 5,3 2,1 0,1 0,1 3,3 1,4 + + + + 
Vej-Pileurt 0,6 0,2 0,1 0,1 1,2 1,7 0,3 0,5 1,6 0,5 1,5 2,1 0,1 0,4 0,1 + 

. Alm. Spergel 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 5,2 8,5 0,3 1,5 0,7 4,0 
Ager-Stedmoder 0,1 0,1 1,2 2,9 0,8 0,8 27,8 10,0 1,1 0,7 0,2 + 
Storkronet Ærenpris - + + 20,2 36,0 18,0 27,3 1,4 0,5 0,4 0,4 

Rødknæ 5,3 2,1 0,5 0,4 1,2 0,7 
Svinemælk 15,0 112,6 2,2 19,0 0,1 + 
Ager-Tidsel 0,2 + 0,1 + 0,1 0,1 

Alm. Kvik 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 + 0,1 0,1 0,9 0,1 0,3 
Enårig Rapgræs 0,2 0,2 + 0,2 0,7 0,9 0,7 1,3 1,6 3,0 0,7 0,3 0,2 0,3 + 0,1 0,2 1,4 0,3 1,7 
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Tabel3. Gns. antal pr. m2 af 16 frøukrudtsarter , 3 rodukrudtsarter og 2 græsser i maj og august 1980 efter pløjning (P) og fræsning (F) på 
5 forsøgssteder. + = færre end 0,1, - = ikke til stede 

Average numberlm2 of 16 annual weed species, 3 perennial weed species and 2 grasses, from 5 trial sites, in May and August 1980, 
af ter ploughing (P), and rotavating (F). + = less lhan 0.1, - = not present 

Højer Rønhave Roskilde Tylstrup Jyndevad Jyndevad - vandet 
(irrigated) 

Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 
P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F 

Rød Arve 2,0 1,4 4,3 1,2 1,0 0,4 0,3 0,1 
Mark-Forglemmigej + 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 1,3 + + + + 0,3 0,3 l,S 1,1 
Alm. Fuglegræs 4,4 24,1 3,2 25,0 4,2 12,7 7,5 15,1 3,4 1,9 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 1,4 0,7 2,8 
Hvidmelet Gåsefod 4,5 11,0 + 0,4 10,0 20,9 0,7 2,7 1,3 0,7 + + 4,4 2,6 0,2 0,3 13,6 4,1 12,3 2,9 3,5 1,4 2,8 1,4 
Haremad 0,3 1,2 0,3 1,4 0,1 + + 0,1 
Hundepersille 5,4 1,8 0,1 0,1 
Lugtløs Kamille 0,1 1,0 11,6 0,7 9,9 
Skive Kamille + 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 + 0,4 0,3 
Gul Okseøje 1,4 0,6 0,1 0,1 
Bleg Pileurt 0,8 0,9 0,4 0,7 + 0,1 0,2 0,1 
Fersken-Pileurt 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,9 0,3 0,6 1,3 0,8 + 
Snerle-Pileurt 0,1 0,1 0,1 + 2,5 3,1 2,5 5,2 10,1 10,2 0,2 0,3 1,6 1,0 1,2 0,8 1,4 0,8 1,2 0,8 1,3 0,6 1,1 0,7 
Vej-Pileurt 0,7 0,7 0,3 0,1 1,0 1,7 0,8 1,3 1,2 0,4 0,1 1,4 1,3 1,2 1,0 0,1 0,1 + + 0,1 
Alm. Spergel + + 0,2 0,1 + + 2,6 3,9 0,8 2,2 4,0 13,8 1,4 3,1 
Ager-Stedmoder + + 0,1 0,1 0,1 0,5 7,4 6,0 1,8 2,2 2,2 1,4 5,7 2,6 0,5 0,3 + 0,1 + 0,1 0,1 
Storkronet Ærenpris 0,1 0,1 0,3 + 10,4 40,3 23,2 67,7 3,6 1,3 0,7 0,4 

Rødknæ 0,1 + 1,9 0,4 4,0 1,9 4,2 0,4 7,5 1,4 
Svinemælk 23,6 42,7 15,1 16,0 0,1 0,2 0,1 0,6 + + + + + 
Ager-Tidsel 0,1 1,1 + 0,4 + 0,2 0,1 0,5 0,1 0,8 + + 0,1 + + 

Alm. Kvik 1,0 0,3 1,5 0,9 0,1 0,4 + + + + 0,1 0,1 1,0 0,1 0,2 + 0,4 
Enårig Rapgræs + 0,1 0,1 0,5 0,1 0,4 0,3 1,4 1,1 2,0 5,4 9,7 + 0,1 0,3 1,3 0,4 1,4 0,2 0,5 0,2 0,3 



Tabel 4. Gns. antal pr. m2 af 16 frøukrudtsarter , 3 rodukrudtsarter og 2 græsser i maj og august 1981 efter pløjning (P) og fræsning (F) på 
5 forsøgssteder. + = færre end 0,1, - = ikke til stede 

Average number/m 2 of 16 annual weed species, 3 perennial weed species and 2 grasses,jrom 5 trial sites, in May and August 1981, 
af ter ploughing (P) and rotavating (F). + = less than 0.1, - = not present 

Højer Rønhave Roskilde Tylstrup Jyndevad Jyndevad - vandet 
(irrigated) 

Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 
P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F 

Rød Arve 3,0 0,6 0,5 0,2 0,6 0,4 0,1 + 
Mark-Forglemmigej 0,5 0,1 0,6 0,2 0,6 0,7 1,1 0,1 0,2 1,0 2,0 1,2 3,1 + 0,2 
Alm. Fuglegræs 12,4 258,4 9,7 63,7 15,5 42,3 7,7 15,6 2,2 1,4 1,3 1,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 + 0,5 0,6 5,7 0,7 7,7 
Hvidmelet Gåsefod 2,3 3,5 0,2 0,4 4,5 13,5 + 0,2 1,1 0,6 - 13,0 6,0 - 15,6 65,8 1,1 5,2 8,0 14,6 0,5 1,2 
Haremad 0,4 1,1 0,7 1,3 + + 
Hundepersille 3,7 2,6 0,2 0,1 
Lugtløs Kamille + 0,1 0,8 1,9 0,8 1,6 + + 0,2 + 
Skive-Kamille 0,5 0,8 0,5 0,3 + + 0,1 0,1 
Gul Okseøje 0,9 0,6 0,3 0,2 
Bleg Pileurt 0,5 2,4 0,1 0,7 0,5 0,2 
Fersken-Pileurt 0,1 0,8 0,4 1,6 0,3 1,8 0,2 0,5 2,2 1,5 0,1 0,2 
Snerle-Pileurt 0,2 0,2 0,1 4,6 3,7 1,0 0,5 12,6 11,4 0,1 0,1 2,4 1,2 0,1 0,1 1,3 2,4 0,2 0,2 1,8 1,4 0,5 
Vej-Pileurt 0,7 0,9 0,5 0,8 1,1 1,7 0,1 0,3 1,7 1,1 O,t + 1,1 0,9 0,1 + 0,2 0,1 + 
Alm. Spergel 0,2 0,2 ,~ + 2,3 9,9 0,3 0,9 4,2 21,6 0,2 0,8 
Ager-Stedmoder ~,1 0,2 0,1' 0,2 6,1 7,3 4,9 -4,8 6,7 3,2 2,4 3,1 0,5 1,8 0,1 0,2 0,1 
Storkronet Ærenpris 0,1 0,1 0,3 11,9 43,3 15,8 49,8 3,3 1,7 1,6 0,9 

Rødknæ 0,3 0,2 0,8 0,2 2,1 0,2 0,6 0,3 
Svinemælk 12,9 59,6 12,1 37,7 0,1 O;] 0,1 0,7 + + + + 
Ager-Tidsel 0,1 0,4 0,2 0,2 0,9 0,1 0,3 

Alm. Kvik 0,3 0,3 1,1 1,6 + 0,1 0,1 0,2 {l,2 0,1 0,1 2,0 0,3 3,2 0,3 0,2 + 0,2 
Enårig Rapgræs + 0,5 0,3 1,7 0,2 0,2 0,8 1,0 2,0 8,2 7,0 24,5 ''""+ + 0,2 0,1 

'- ~-
,.- 1,4 0,2 1,5 0,1 0,7 0,3 

N 

~ 



* Tabel S. Gns. antal pr. m2 af 16 frøukrudtsarter , 3 rodukrudtsarter og 2 græsser i maj og august 1982 efter pløjning (P) og fræsning (I") på 
5 forsøgssteder. + = færre end 0,1, - = ikke til stede 

Average number/m2 of 16 annual weed species, 3 perennial weed species and 2 grasses,from 5 trial sites, in May and August 1982, 
af ter ploughing (P) and rotavating (F). + = less than 0.1, - = not present 

Højer Rønhave 'Roskilde Tylstrup Jyndevad Jyndevad - vandet 
(irrigated) 

Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 
p F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P F 

Rød Arve 4,5 2,0 0,1 0,1 0,6 0,3 0,1 
Mark-Forglemmigej 0,1 2,7 0,1 2,1 0,7 2,8 0,3 0,7 0,4 0,2 + 3,6 8,6 1,2 1,8 0,1 0,4 + 0,6 0,2 
Alm. Fuglegræs 43,2 404,0 0,7 6,2 39,1 136,7 2,2 2,8 2,8 5,8 1,2 2,7 0,8 0,1 0,1 1,0 - 0,4 1,8 27,0 0,1 0,6 
Hvidmelet Gåsefod 1,8 2,4 - H,8 20,6 0,4 0,3 0,1 9,1 4,1 - 118,646,9 0,3 0,1 15,7 10,4 0,1 0,2 
Haremad 0,4 2,3 0,1 0,8 
Hundepersille 4,5 1,1 1,1 0,5 
Lugtløs Kamille 6,6 25,1 0,5 0,6 
Skive-Kamille 0,3 2,2 0,1 0,2 0,1 + 0,9 0,3 0,1 0,1 
Gul Okseøje 0,7 0,4 0,8 0,3 
Bleg Pileurt 1,7 6,3 0,3 0,4 0,2 0,7 0,1 0,1 0,1 
Fersken-Pileurt 0,6 5,1 0,2 2,6 0,3 2,4 1,3 
Snerle-Pileurt 0,1 0,6 6,3 9,8 0,4 0,2 7,2 3,8 2,6 1,0 0,3 0,1 2,8 2,5 1,7 1,3 
Vej-Pileurt 1,8 6,7 2,3 3,3 0,1 0,1 1,2 0,5 0,1 0,2 1,7 1,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 + 
Alm. Spergel 0,2 0,3 0,2 8,4 10,5 0,9 0,6 6,0 21,2 0,5 1,4 
Ager-Stedmoder 0,3 0,7 0,2 + 6,9 4,5 3,0 1,8 8,1 2,9 4,5 1,3 0,4 0,1 0,1 0,2 
Storkronet Ærenpris 0,3 1,5 + 1,4 43,0 145,5 6,2 13,5 3,3 0,9 0,5 0,2 

Rødknæ 0,2 + 0,9 0,2 1,5 0,2 0,1 0,1 
Svinemælk 13,1 108,9 2,7 4,7 0,5 1,3 + 0,1 
Ager-Tidsel 0,2 0,1 + 0,3 0,2 0,3 + 0,1 

Alm. Kvik 0,6 0,7 0,4 0,6 0,1 0,1 + + 0,1 0,1 2,5 0,4 1,1 5,0 0,4 
Enårig Rapgræs 2,2 36,8 0,2 8,8 0,7 0,9 0,1 0,1 7,6 70,8 1,2 14,8 + 0,1 0,1 2,4 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1 1,3 



Fræsning på den sandblandede letjord ved 
Roskilde i maj måned har oftest resulteret i lidt 
færre planter end pløjning. Undtagelser er alm. 
fuglegræs, snerle-pileurt og ager-stedmoder, der 
reagerede ret vilkårligt på både bearbejdning og 
vejrforhold. I august var de tokimbladede frø
ukrudtsarter i gennemsnit af årene procentvis re
duceret lige meget efter begge behandlinger. To
kimbladede rodukrudtsarter var ikke til stede det 
første år, men i de følgende år var der indtil 0,9 
ager-tidsler pr. m2 efter fræsning og indtil 0,2 efter 
pløjning. I 1980 og 1981 var der desuden rødknæ 
og svinemælk i et mindre antal. 

Ved Roskilde var enårig rapgræs i maj 1979 lidt 
hyppigere efter fræsning end efter pløjning, mens 
det omvendte var tilfældet i august samme år. 
Planterne var samtidig mindst i det fræsede led. I 
maj 1980 var antallet noget mindre, men i løbet af 
vækstperioden øgedes det til det 4-5 dobbelte. 
Ved optællingen i august var ca. Ih afbestanden 
udvokset og frøsat, mens den øvrige del blom
strede kraftigt. Frøene i det pløjede led kom suc
cessivt frem til overfladen: 2 planter pr. m2 i maj 
1981 og 7,6 pr. m2 i 1982. 

Talmæssigt var enårig rapgræs den mest domi
nerende art i Roskilde. Vægtmæssigt udgjorde 
den derimod en ringe del af ukrudtsbestanden 
(Thorup & Pinnerup, 1983) og kan derfor næppe 
have væsentlig indflydelse på bygudbyttet. 

På sandjorden ved Tylstrup har frøukrudtsar
terne, bortset fra mark-forglemmigej, alle år i maj 
været færrest efter fræsning. Det samlede antal 
efter pløjning var i de 4 år gennemsnitlig 43% 
større i maj, men denne forskel blev reduceret til 
19% i august pga. en ny fremspiring af mark-for
glemmigej og ager-stedmoder i løbet af vækstpe
rioden 1980. Ager-stedmoder er blandt de arter, 
der kræver en høj temperatur og gode fugtig
hedsforhold for at spire optimalt (Håkonsson, 
pers. medd.). Disse krav var opfyldt før optællin
gen i maj 1979 (tabel 2), men kun til dels i 1980 
(tabel 3). Da spiringsbetingelserne efter hen
holdsvis pløjning og fræsning varierer med årene, 
påvirkes såvel tidspunktet for frem spiring som 
antallet af planter. 

Rodukrudtsarter , herunder alm. kvik, forekom 
kun sparsomt i Tylstrup og uafhængigt af bear-

bejdningsmåden. Antallet af enårig rapgræs var 
også beskedent, og intet tyder på en opformering 
gennem årene. Der var derimod tendens til lidt 
flere planter efter fræsning end efter pløjning. 

I det uvandede forsøg ved Jyndevad var antal
let af alm. spergel og enårig rapgræs konstant 
mindst efter pløjning. For alm. spergels ved
kommende var der desuden vekselvirkning mel
lem behandlingern~ og årene. I 1979 og 1982 var 
der endvidere færrest alm. fuglegræs, og i 1981 
færrest hvidmelet gåsefod og snerle-pileurt i det 
pløjede led. De to sidstnævnte var til gengæld i 
mindretal i det fræsede led i de øvrige 3 år. De 2 
rodukrudtsarter alm. kvik og rødknæ var i alle 4 år 
- og oftest mest udtalt i august - reduceret mere 
ved fræsning end ved pløjning. 

Disse forskelligartede resultater er bearbejd
nings- eller/og årsbestemte. Orienterende under
søgelser over temperatur- og fugtighedsforhold i 
pløjet og fræset jord i relation til fremspiringstids
punkt og udvikling søges yderligere belyst i for
året 1983. 

Det vandede forsøg ved Jyndevad adskiller sig 
fra det uvandede forsøg ved et færre antal hvid
melet gåsefod både i maj og august. Antallet af 
alm. fuglegræs og alm. spergel er derimod størst 
efter vanding og større efter fræsning end efter 
pløjning. Vandingen har også begunstiget rød
knæ, der ligesom i det uvandede forsøg er talri
gest efter pløjning. 

Hovedresultatet af tabel 2-5 er skematiseret i 
tabel 6. De anførte arter var hvert år reduceret 
stærkest efter henholdsvis pløjning og fræsning. 

Kvælstofgødningens indflydelse på ukrudtsflora
en 
Som N-gødning er benyttet kalkammonsalpeter, 
der er udbragt efter byggens såning og i mængder, 
der i det følgende benævnes med: 

NI Nz N3 N. 

Højer kg N pr. ha O 30 .60 90 

Roskilde kg N pr. ha 30 60 90 120 

Rønhave 
Tylstrup kg N pr. ha 60 90 120 150 
Jyndevad 
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Tabel 6. Sammendrag af tabel 2-5. Angiver hvilken bearbejdningsmåde, som har reduceret antallet mest af de nedennævnte 
arter på de 5 forsøgssteder. Parentes angiver, at arten et enkelt år har varieret fra de øvrige 

Summary oftables 2-5. Shows which cultivation method has had most effect in reducing the number ofthe species from the 5 
trial areas mentioned below 

Højer 
-Ler 
(Clay) 

Pløjning (Ploughed) 

Alm. Fuglegræs (Stella ria media) 
Svinemælk-arter (Sonchus spp.) 
(Enårig Rapgræs) (Poa annua) 

Fræsning (Rotavated) 

Rønhave 
Grov 
sandblandet 
lerjord 
(Sandy loam) 

Alm. Fuglegræs (Stellaria media) 
Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album) 
Lugtløs Kamille (Matricaria inodora) 
Storkronet Ærenpris (Veronica persiea) 

Rød Arve (Anagallis arvensis) 

Roskilde 
Sandblandet 
lerjord 
(Sandy loam) 

Enårig Rapgræs (Poa annua) Rød Arve (Anagallis arvensis) 
Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album) 
Hundepersille (Aethusa cynapium) 
Gul Okseøje (Chrysanthemum segetum) 
Bleg Pileurt (Polygonum lapathifolium) 
Storkronet Ærenpris (Veronica persica) 
(Vej-Pileurt) (Polygonum aviculare) 

Tylstrup 
Finkornet 
sandjord 
(Sandy soil) 

Mark-Forglemmigej (Myosotis arvensis) Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album) 
Snerle-Pileurt (Polygonum convolvulus) 

Jyndevad 
Grovkornet sand 
(Coarse sandy soil) 

Jyndevad 
- vandet -
(Irrigated) 

(Alm. Fuglegræs) (Stella ria media) 
Alm. Spergel (Spergula arvensis) 
Enårig Rapgræs (Poa annua) 

Alm. Fuglegræs (Stellaria media) 
Alm. Spergel (Spergula arvensis) 
Enårig Rapgræs (Poa annua) 

Ved optællingen i maj var den grønne farves 
intensitet hos bygplanterne ofte øget med stigen
de N-tilførsel. Tilsvarende farveændring sås ikke 
på ukrudtet. Dette var derimod reduceret i antal 
(fig. 4). Forøgelsen af N-mængden fra NI til N2 
har i gennemsnit af alle årene resulteret i en re
duktion afukrudtsbestanden på 27-32%. N3 har i 
1979 givet 38% færre planter og i de følgende år 
49-53%, mens N4 kun reducerede antallet yderli
gere i 1982. 
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. Ager-Stedmoder (Viola arvensis) 

Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album) 
(Skive-Kamille) (Matricaria matricarioides) 
(Snerle-Pileurt) (Polygonum convolvulus) 
Ager-Stedmoder (Viola arvensis) 
Rødknæ (Rumex acetosella) 
(Alm. Kvik) (Agropyrum repens) 

(Hvidmelet Gåsefod) (Chenopodium album) 
Snerle-Pileurt (Polygonum convolvulus) 
(Alm. Kvik) (Agropyrum repens) 

Årsvariationens indflydelse på N-effekten ved 
de enkelte forsøgsstationer er endnu større end 
virkningen af stigende kvælstofmængder (tabel 
7). Ved Højer reduceredes antallet mest med sti
gende kvælstofmængde i 1981 og mindst i 1979. 
Ved Rønhave, Roskilde og Tylstrup reduceres 
antallet mest i 1982 og mindst i 1979, mens det 
omvendte var tilfælde for Jyndevad. 

Reduktionen af planteantallet som følge af øget 
kvælstofmængde kan skyldes den forøgede salt-
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koncentration omkring de spirende frø. Tilsva
rende udtynding af plantebestanden kendes bl.a. 
fra bederoer og spinat, der er tilført N-gødning 
umiddelbart før fremspiring. 

30 , 
180 / 

140 

~. 120 60 '. 

100 

80 90 , .~ 
80 ._-~.~. 120 N. 

Virkningen kan også være indirekte, idet sti
gende N-mængder og dermed kraftigere bygaf
grøder normalt forøger konkurrencetrykket over 
for ukrudtet. Dette formindsker planternes stør
relse og reducerer frømængden, hvilket i løbet af 
en årrække fører til et mindre antal fremspirede 
planter. 
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Fig. 4. Samtlige ukrudtsplanter i maj 1979-82 i pløjede 
og fræsede forsøgsled tilført stigende N-mængder. Gns. 

af 5 forsøgs steder . 
Total number ofweeds in May 1979~2 in the ploughed 
and rotavated plots treated with increasing amounts of 

nitrogen. Average of 5 trial sites. 

Det aftagende planteantal varierer med årene 
og forsøgs stederne som vist i tabel 7. I tabelS ses 
N-virkningen på 10 almindeligt forekommende 
arter i vårsæd. Nogle af disse aftager jævnt i antal 
hvert år. Det gælder bl.a. alm. fuglegræs, hvid
melet gåsefod og alm. spergel. Mark-ærenpris, 
gul okseøje, snerle-pileurt, ager-stedmoder og 
storkronet ærenpris viser et tilsvarende, men 
mindre regelmæssigt udslag mellem årene. Fer
sken-pileurt reagerer kun enkelte år, det gælder i 

Tabel 7. Samtlige ukrudtsplanter pr. m2 på de enkelte forsøgssteder i maj 1979-82 i pløjede + fræsede forsøgsled 
tilført stigende N-mængder. * = ikke optalt 

Total number ofweeds/m2 in the individual trial sites in May 1979~2 from the polughed and rotavated trial plots 
with increasing N amounts. * = not counted 

Jyndevad 
Højer Rønhave Roskilde Tylstrup Jyndevad - vandet-

(irrigated) 

1979 NI 60,0 100,0 38,1 47,0 60,8 * 
N2 * 79,0 38,5 41,4 32,0 
N3 * 69,8 28,4 41,5 24,3 
N4 53,0 62,5 32,9 46,3 21,0 * 

1980 NI 82,6 91,3 84,6 17,5 26,5 43,4 
N2 63,5 79,2 50,6 10,6 16,1 27,4 
N3 60,9 54,7 39,7 7,1 14,2 13,9 
N4 48,7 46,2 29,0 10,2 15,2 8,9 

1981 NI 185,0 112,3 110,7 37,4 72,6 62,5 
N2 132,0 101,1 52,0 23,2 65,5 51,9 
N3 99,5 70,5 34,3 17,8 49,4 23,5 
N4 85,7 55,2 40,8 19,8 38,6 18,3 

1982 NI 285,4 339,4 191,5 63,0 139,7 108,6 
N2 253,7 286,5 114,9 33,0 127,6 75,2 
N3 201,5 205,3 73,4 21,7 104,1 32,2 
N4 199,4 156,0 32,4 19,7 86,2 29,6 
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Tabel 8. Virkning af forskellige kvælstofmængder pft antallet af planter pr. m2 i maj. Gns. af 5 forsøgssteder 
Effect of NI, N2, N3 and N4 on the number 0/p/anlslm 2 in May. Average of 5 tria/ areas 

1979 1980 1981 1982 

N. Nz N3 N. N. N2 

Mark-Ærenpris 0,6 0,5 0,6 0,3 0,6 0,2 
Alm. Fuglegræs 2,9 1,3 1,2 1,7 3,8 2,6 
Hvidmelet Gftsefod 5,8 5,3 5,0 4,0 5,8 4,8 
Gul Okseøje 1,8 0,9 0,9 1,1 1,4 1,0 
Fersken-Pileurt 0,5 0,4 0,8 0,4 
Snerle-Pileurt 2,0 3,3 3,2 1,8 2,5 2,0 
Alm. Spergel 2,4 1,4 0,8 0,5 1,4 0,9 
Ager-Stedmoder 3,5 3,2 2,7 2,8 1,3 0,9 
Storkronet Ærenpris 6,8 8,0 4,9 5,8 6,0 3,9 
Enftrig Rapgræs 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,4 

Gennemsnit 2,7 2,4 2,0 1,9 2,4 1,7 

øvrigt også bleg pileurt og til dels vej-pileurt. De 
tokimbladede rodukrudtsarter - rødknæ, svine
mælk og ager-tidsel- aftog generelt mindre i antal 
end frøukrudtsarterne. Da effekten af kvælstof
gødningen også varierede med årene - og hos 
ager-tidsel ved Roskilde i forholdet mellem rod
skud og frøplanter - er det tænkeligt, at veksel
virkningen begrænses til frøplanterne. Enårig 
rapgræs i tabel 8 var upåvirket i antal i 1979, men i 
de følgende år reduceret mærkbart, specielt i 
1982. 

Antallet af planter ved optællinger i august var i 
høj grad påvirket af sprøjteresultatet og af vejr
forholdene i vækstperioden. De fleste arter blev i 
1979 reduceret til det halve i antal eller mindre. 
En enkelt art - storkronet ærenpris - var derimod 
indtil 6-doblet. Forøgelsen af antallet i løbet af 
sommeren hos denne og enkelte andre arter er 
uden tvivl klimabestemt. Den vegetative vækst, 
frøudvikling og frøudbytte er ligeledes klimabe
stemt (Thorup & Pinnerup, 1983). 

Vekselvirkning mellem bearbejdning og kvæl
stofmængde 
Af fig. 3 fremgår, at flere års fræsning på leIjord 
ved Højer og Rønhave har efterladt langt mere 
ukrudt end pløjning. På den lettere leIjord ved 
Roskilde gav fræsning færrest planter, indtil op
formeringen af enårig rapgræs tog overhånd i 
sommeren 1981. Den samlede ukrudtsbestand på 
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N3 N. NI N2 N3 N. Nl N2 N3 N. 

0,1 0,1 0,7 0,8 0,2 0,2 2,5 1,7 1,1 0,6 
1,8 1,8 6,4 5,8 3,9 3,7 14,7 11,4 8,5 7,6 
4,1 4,1 6,9 6,3 4,9 4,5 8,5 7,0 5,6 6,0 
0,9 0,7 1,4 0,4 0,3 0,7 1,1 0,5 0,4 0,2 
0,5 0,4 1,4 0,8 0,8 1,4 1,7 1,6 1,5 1,6 
1,4 1,7 4,3 2,5 2,2 2,1 3,3 2,8 2,2 2,1 
0,7 0,4 2,2 2,0 1,0 0,6 3,5 2,7 1,4 0,8 
0,7 0,6 2,9 1,6 1,1 1,6 2,7 1,9 1,3 0,9 
2,7 1,9 5,7 3,9 2,4 1,9 10,3 7,1 5,8 4,0 
0,4 0,3 1,1 0,6 0,4 0,7 3,6 3,1 2,3 1,8 

1,3 1, l 3,3 2,5 1,7 1,7 5,2 4,0 3,0 2,6 

den finkornede sandjord ved Tylstrup var også 
mindst efter fræsning. Dette gælder også for Jyn
devad, bortset fra 1981; medens deri det vandede 
forsøg var flere arter og navnlig alm. spergel, som 
var i overtal i det fræsede led. 

Tabel 7 , der viser årets ogjordtypens indflydel
se på effekten af stigende N-mængder, er udvidet 
i tabel 9 til også at omfatte bearbejdningsmåden. 
Den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem 
resultaterne i tabel 7 og 9 skyldes beregningsme
toden Gvf. side 239). Antallet af planter ved Højer 
og Rønhave er langt større efter fræsning end 
efter pløjning. Årsagen hertil er begge steder en 
kraftig forøgelse i antallet af alm. fuglegræs; ved 
Højer desuden svinemælk og ved Rønhave bl.a. 
hvidmelet gåsefod og storkronet ærenpris. Re
sultaterne viser i øvrigt, at den procentivise re
duktion efter stigende N-mængder er større efter 
fræsning end efter pløjning. Tilsvarende veksel
virkning mellem fræsning og gødningsmængde fo
rekommer også på de andre forsøgssteder. 

Ved Roskilde var enårig rapgræs den eneste 
art, som konsekvent forekom i større antal efter 
fræsning end efter pløjning. Det var dog først i 
1981 og kun ved N I, at det totale antal planter i det 
fræsede led oversteg antallet i det pløjede led. 

På sandjorden ved Tylstrup var virkningen af 
kombinationen fræsning og kvælstof væsentlig 
mindre i 1979 end i de følgende år. Samme år var 
noget lignende tilfældet ved Roskilde, hvor flere 



Tabel 9. Ons. antal planter i maj pr. m2 (samtlige arter) i de pløjede (P) og fræsede (F) forsøgsled i kombination med 
stigende N-mængder. * = ikke optalt 

Average number ofplants in May/m z (all species) in the ploughed (P) and rotavated (F), trial plots treated with 
increasing amounts of nitrogen. * = not counted 

Jyndevad 
Højer Rønhave Roskilde Tylstrup Jyndevad - vandet-

kg N/ha P F P F P 

1979 NI 22,4 165,0 68,2 146,5 35,1 
Nz .. .. 51,4 121,3 31,7 
N3 .. .. 53,5 90,9 32,0 
N. 24,3 114,2 57,9 67,6 32,0 

1980 NI 50,2 135,4 49,5 167,5 95,0 
Nz 36,2 110,7 39,0 159,8 58,9 
N3 41,5 89,0 31,5 94,4 48,2 
N. 39,8 59,5 28,7 73,9 34,0 

1981 NI 52,2 649,6 70,1 179,3 96,8 
Nz 31,2 548,6 55,5 183,4 54,5 
N3 32,6 299,7 41,1 120,4 38,8 
N. 33,3 218,1 33,4 90,9 44,2 

1982 NI 98,5 823,9 186,5 616,9 106,5 
Nz 74,1 863,3 159,1 515,3 72,2 
N3 64,1 628,9 115,9 363,2 60,2 
N. 82,1 482,0 94,5 257,2 37,0 

arter i både pløjet og fræset kun var reduceret i 
beskedent omfang efter stigende N-mængder. 
Specielt for disse to lokaliteter er også, at den 
maksimale reduktion er opnået allerede efter N 2 

(Tylstrup 1979 og 1981) og efter N3 (Tylstrup 1980 
og 1982 samt Roskilde 1979 og 1981). I begge 
forsøg ved Jyndevad er den procentiske reduk
tion størst efter fræsning, og plante antallet er 
jævnt aftagende med stigende N-mængder. 

Efterafgrødens indflydelse på ukrudtsfloraen 
En hurtig fremspiret og veludviklet efterafgrøde 
af gul sennep må formodes at virke hæmmende på 
en række frøukrudtsarters vækst og frøsætning. 
Forudsætningen for, en sådan kan erkendes, er, 
at de pågældende ukrudtsarter har en fortsat 
skudvækst om efteråret som f.eks. alm. fugle
græs, eller at de udvikler sideskud fra stubben, og 
at disse når at blomstre og danne frø. En sådan 
»stubvækst« forekommer hos adskillige frø
ukrudtsarter , ikke mindst på næringsrig jord og 

(irrigated) 
F P F P F P F 

41,4 64,1 34,5 46,9 80,5 .. .. 
46,8 64,8 26,4 37,0 27,6 .. .. 
25,1 47,2 36,5 31,9 18,5 .. .. 
34,0 49,7 43,1 36,2 12,0 .. .. 
75,4 27,0 11,2 24,7 28,5 33,0 57,0 
43,4 14,3 7,8 19,5 13,3 23,0 32,2 
32,7 8,3 6,0 22,3 8,9 12,5 15,5 
24,7 10,5 9,9 33,5 6,6 11,1 7,1 

129,4 73,9 18,7 52,1 101,0 32,2 120,5 
49,5 36,9 14,4 40,9 104,4 32,6 82,1 
30,2 20,0 15,8 27,3 88,7 18,2 30,2 
40,5 16,5 23,7 21,9 67,4 12,1 27,5 

343,8 71,8 55,3 156,7 124,6 55,8 210,4 
182,3 37,2 29,2 172,1 94,5 40,6 138,6 
89,6 28,2 16,6 173,9 62,2 21,5 48,0 
28,3 21,7 17,9 175,8 42,0 23,6 36,9 

under tilpas fugtige betingelser. Det gælder såle
des: Hvidmelet gåsefod, gul okseøje, lugtløs ka
mille, svinemælde, hundepersille og i nogen grad 
også bleg og fersken-pileurt. Lavtvoksende arter 
som alm. fuglegræs, ager-stedmoder og enårig 
rapgræs busker sig og blomstrer dobbelt kraftigt 
efter høst. Desuden udvikles hvert efterår en ny 
generation af mange arter, som i løbet af få uger 
blomstrer og sætter frø. Tilsammen betyder dette 
et tilskud til frøpuljen ijorden på flere hundrede, 
undertiden flere tusinde frø pr. m2 • 

Gentagne efterafgrøder i forsøgene har i gen
nemsnit af alle år og forsøgssteder nedbragt 
planteantallet med ca. 10%. Der er dog betydelige 
lokale forskelle og også væsentlige årsvariati
oner, fig. 5. Ved Højer var antallet af ukrudts
planter i 1979 størst i efterafgrøde; de følgende år 
resulterede efterafgrøden i en reduktion på indtil 
20%. Langt den største del af tilbagegangen fore
kom efter pløjning. Resultaterne ved Rønhave 
viser samme tendens, reduktionen er dog mindre. 
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Fig. 5. Ons. antal planter i maj og august (samtlige arter) i forsøgsled uden efterafgrøde (+) og med efterafgrøde (+), 
gns. af årene 1979-82 (nederste fig.). Antal planter (samtlige arter) i maj 1979-82, gns. af 5 forsøgssteder (øverste 

fig.). + = efterafgrøde, + = uden efterafgrøde. 
Average number af plants in May and August (all species) in trial plots with (+) and without (+) catch crop, 
average ofthe years 1979-82 (Iower fig.). Total nu mb er ofplants (all species) in May 1979-82, average of5 trials 

sites (upper fig.). + = with catch crop, -7 = without catch crop. 

Ved Roskilde bevirkede efterafgrøden en ned
gang i antallet hvert år ved begge optællingstids
punkter og med størst effekt efter fræsning. Ved 
Tylstrup har efterafgrøden i det pløjede led for
øget antallet af ukrudtsplanter, mens den i det 
fræsede led formindskede bestanden. Ved Jyn
devad øgedes antallet endnu mere efter pløjning, 
og der var samtidig tendens til forøgelse af be
standen efter fræsning. I det vandede forsøg ved 
Jyndevad var der også forøgelse efter både pløj-
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ning og fræsning, men pga. for stor usikkerhed er 
resultaterne undladt i fig. 6. 

Alt i alt har efterafgrøden haft en forholdsvis 
beskeden indflydelse på den samlede plantebe
stand, dette gælder også med hensyn til veksel
virkning med de to bearbejdningsformer. Virk
ningen varierer med årene, jordtypen, ukrudts
arten og planteantallet. De arter, som på letjorden 
aftog i antal, var alm. fuglegræs, storkronet 
ærenpris og enårig rapgræs. På sandjorden påvir-
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Fig. 6. Efterafgrødens virkning på samtlige planter i maj 
1979-82. Procentisk reduktion over den stiplede linie og 
procentisk forøgelse under linien. P = pløjning, F = 

fræsning. 
Effect of catch crop on all p/ants in May 1979-82. Per 
cent reduction above the broken line and per cent incre

ase below. P = ploughed, F = rotavated. 

kes kun hvidmelet gåsefod. Flere forsøg og un
dersøgelser vil dog være påkrævet, forinden det 
vil være berettiget at anbefale efterafgrøden som 
bekæmpelsesmetode. 

Diskussion 
Materialet er indsamlet over en 4-års periode, 
hvor de enkelte år var så forskellige i klimatisk 
henseende, at det har præget artssammensætnin
gen og haft afgørende indflydelse på planteantal
let. 

Der er eksempler på, at en art kun er forekom
met et år. I flere tilfælde er arter helt udeblevet i 
forsøgene i både et og to år. Da de samme arter 
har været jævnt repræsenteret i de øvrige år, og 
behp.ndlingen af forsøgene er uændret, må ude
blivelsen i sidste instans tilskrives vejrforholde
ne. 

Blandt de 16 frøukrudtsarter i tabel 2-5 er an
tallet af planter for nogles vedkommende meget 
beskedent visse år. Det gælder f.eks. lugtløs ka
mille ved Rønhave i 1980 og 1981. Ved Roskilde 
var snerle-pileurt i 1982 halveret i antal, trods 
tilsyneladende gode spiringsbetingelser. Bleg pi
leurt var i samme forsøg særlig talrig i 1979, til 
gengæld var der kun yderst få fersken-pileurt. 

Tilsvarende årsbetingede variationer forekom
mer også hos mark-ærenpris, hvid melet gåsefod, 
snerle-pileurt og alm. spergel i forsøgene på 
sandjorden. Rodukrudtsarterne varierer også i 
antal fra år til år. I 1980 og 1981 var der således 
kun halvt så mange svinemælk som i de øvrige 2 
år. 

Selvom der ikke er statistisk sikre forskelle i 
årets/klimaets indflydelse på en arts tilstedevæ
relse og på antallet af planter, er der adskilligt, 
som tyder på en nær sammenhæng mellem år og 
planteantal. Dette synes også at fremgå af resul
taterne fra de øvrige bearbejdningsforsøg. 

Årsvariationen i den samlede ukrudtsbestand 
er meget tydelig (fig. 1). Gunstige spiringsbetin
gelser øger planteantallet; reduceres dette ved 
den kemiske bekæmpelse i forening med byggens 
konkurrencetryk, vil der være relativt få overle
vende planter ved høst. 1979 og 1982 er gode 
eksempler herpå. Den formindskede frøproduk
tion i 1979 var dog næppe alene årsag til det færre 
antal planter i maj 1980. Disse blev til gengæld 
begunstiget direkte og indirekte af vejrforholde
ne. Frøudbyttet blev stort og medvirkende til en 
forøget plantebestand i 1981, hvor vejrforholdene 
igen begunstigede frøproduktionen. 

Det stigende plante antal i 1980--82 er uden tvivl 
resultatet af en jævnt stigende forøgelse eller en 
pludselig opformering pga. de klimatiske forhold. 
Denne påstand understøttes af, at der i samme 
periode skete en lignende opformering i de tilstø
dende marker. 

Fræsning eller tilsvarende overfladisk bear
bejdning angives oftest at virke mere fremmende 
på enkelte arter end på bestanden som helhed. 
Eksempelvis anføres, at enårig rapgræs favorise
res ved reduceret jordbearbejdning (Whybrew, 
1968; Cussans, 1975, 1976; Cussans et al., 1979; 
Fourbet et al., 1979; Nowicki, 1979). I andre for
søg var resultatet dog mindre entydigt (Pollard & 
Cussans, 1976). Alm. kvik forøges i mængde 
(JJachthaler, 1974; Cussans, 1975; Pollard & 
Cussans, 1976; Fourbet et al., 1979; Froud-Willi
ams et al., 1981) og er det største problem ved alle 
former for reduceret jordbehandling (Tiedau et 
al., 1974). Ager-tidsel tiltager med aftagende be
arbejdning og behandlingsdybde (Jones, 1966; 
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Soane & Rodger, 1974; Froud-Williams et al., 
1981). Den samlede bestand synes dog også at 
give problemer i forbindelse med reduceret jord
behandling (Montegut & Jauzein, 1981). 

Reduceret eller minimal jordbehandling har og
så formindsket bestanden bl.a. af snerle- og 
vej-pileurt (Jones, 1966). Vej-pileurt er dog hyp
pigst ved direkte såning (Soane & Rodger, 1974). 
mens alm. fuglegræs og storkronet ærenpris er 
indifferente over for jordbehandlinger (Jones, 
1966; Pollard & Cussans, 1976). Uoverensstem
melserne i resultaterne kan skyldes geografisk 
beliggenhed, klimaforhold, jordtyper, forsøgspe
riodens længde, bearbejdningsmåde og ikke 
mindst artssammensætning og antallet af de en
kelte arter. 

Fræsningens virkning på ukrudtet er i forsøge
ne betinget af jordtypen, klimaet og vekselvirk
ningen mellem disse. I 1979 var svinemælk ved 
Højer og lugtløs kamille ved Rønhave begunstiget 
af de forudgående års fræsning. Det samme gjaldt 
i mindre grad alm. fuglegræs, hvidmelet gåsefod 
og storkronet ærenpris på leIjorden. Alm. fugle
græs og hvidmelet gåsefod aftog derefter i antal i 
1980 og 1981, hvilket umiddelbart tilskrives spi
ringsbetingelserne i april-maj. Nedbør, kulde og 
varme i månederne forud kan i lige så høj grad 
tænkes at indvirke på spiringen. Klimaet under 
frøenes modning påvirker hvileperiodens længde. 

Ud fra foreliggende resultater er fræsning af 
leIjorden en direkte årsag til en forøgelse af plan
teantallet i maj. Det er yderst få arter, som ikke er 
begunstiget af denne behandling,' men også rela
tivt få (alm. fuglegræs, hvid melet gåsefod, lugtløs 
kamille og svinemælk-arterne), som har domine
ret, og som under gunstige betingelser hurtigt 
opformeres. 

Forholdet var anderledes på den lettere leIjord 
ved Roskilde, der repræsenterer den overvejende 
del af den lermuldede jord i Danmark. I gennem
snit af de 4 år er der ingen sikker forskel i pløjnin
gen og fræsningens virkning på den samlede be
stand. Blandt de udvalgte 16 frøukrudtsarter er 
der kun enkelte, som} et eller to år har været til 
stede i et lidt større antal i fræset end i pløjet. 
Enårig rapgræs er den eneste af de 44 registrerede 
arter, som har været begunstiget af fræsning. 
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Planterne var til gengæld overordentlig spæde i 
hele vækstsæsonen og har derfor næppe generet 
afgrøden. Bestanden af tokimbladede i august var 
i samtlige år mindst efter fræsning. 

På sandjorden ved Tylstrup var fræsningen 
over for den samlede bestand helt suveræn i for
hold til pløjning. Mark-forglemmigej er eneste 
sikre afviger, som tværtimod er reduceret stær
kest efter pløjning. 

Ved Jyndevad, hvor sandjorden er af en anden 
beskaffenhed end ved Tylstrup, har fræsning 
gennemgående reduceret antallet af ukrudtsarter 
mest. 

Vandingen ved Jyndevad har ikke ændret arts
sammensætningen væsentligt, men derimod for
bedret spiringsbetingelseme - i hvert fald i 
vækstperioden - og frøproduktionen er uden tvivl 
forøget. Da frøene i det fræsede led i stort omfang 
forbliver nær jordoverfladen, er bestanden, bort
set fra hvid melet gåsefod, forøget hurtigere end i 
det uvandede forsøg. 

N -gødning tilført lige efter afgrødens såning har 
jævnligt beskadiget fremspiringen og udtyndet 
plantebestanden bl.a. i spinat (Noye, pers. 
medd.) og græsser (Permin, pers. medd.). Når der 
samtidig er opnået en effekt på nysået frø, er det 
sandsynligt, at spirende frø er endnu mere føl
somme. 

Den reducerede plantebestand i forsøgene til
skrives derfor i et vist omfang den direkte N-virk
ning. Dette bestyrkes af, at der ved Roskilde blev 
fundet svagt udviklede planter med brune kim
stængler i parcellerne tilført 90 og 120 kg N pr. ha. 
Det aftagende planteantal kan også være resulta
tet af et flerårigt konkurrencetryk fra byggen som 
følge af de stigende N-mængder (tabel 7). 
Spørgsmålet om den direkte N-virknings andel og 
virkning over for de enkelte arter under forskelli
ge betingelser behandles af Thorup og Pinnerup, 
(1983). 

Der er ikke i litteraturen fundet eksempler, som 
under tilsvarende betingelser belyser sammen
hængen mellem N-mængde og planteantal. Det 
fremhæves dog (Jones, 1966), at N-gødning ikke 
påvirker den totale ukrudtsbestand, mens andre 
(Russell & Metha, 1938) har fundet, at ukrudtet 
udnytter kvælstofgødningen lige så godt eller 



bedre end kornafgrøden. Uanset om reduktionen 
afplanteantallet skyldes en direkte eller indirekte 
virkning eller en kombination af disse, viser re
sultaterne, bl.a. i tabel 9, en større vekselvirkning 
mellem fræsning og N-mængde end mellem pløj
ning og N-mængde. Den procentvise, og i flere 
tilfælde også den reelle, nedgang i antal er størst i 
de fræsede led. 

Kvælstofgødningens virkning på den totale be
stand varierer mere med årene end virkningen på 
flere af de aktuelle ukrudtsarter. Adskillige af 
disse, som var halveret i antal i maj, var oftest 
yderligere reduceret i august. Udbyttet af 
ukrudtsgrønmas se i august var derimod ikke i alle 
tilfælde jævnt aftagende med stigende N-mængde 
(Pinnerup, 1981). Enkelte arter med samme 
vækstrytme som byg udnyttede tilsyneladende de 
største N-mængder lige så godt, undertiden bedre 
end afgrøden (Thorup & Pinnerup, 1983). 

Efterafgrødens virkning på ukrudtsbestanden 
varierer med årene og er uden tvivl afhængig af 
jordtypen, og dermed af de tilstedeværende arters 
vækstkrav. I gennemsnit af de 4 år har efterafgrø
den virket reducerende på antallet af ukrudts
planter på leIjordene, navnlig i forbindelse med 
fræsning, mens virkningen på sandjordene nær
mest betyder en forøgelse af antallet. 

Konklusion 
Resultaterne i denne beretning er de første fra de 
4-årige undersøgelser, som omfatter flere for
søgsserier. I de foreliggende forsøg med reduce
ret jordbehandling kan der ud fra et ukrudtsmæs
sigt synspunkt konkluderes, at 
- klimatiske og jordbundsmæssige faktorer er af 

overordnet betydning for ukrudtsfloraens 
sammensætning og mængde 

- årsvariationerne er store 
- fræsning afleIjord har i forbindelse med gunsti-

ge vejrforhold resulteret i en opformering af 
alm. fuglegræs, hvidmelet gåsefod, storkronet 
ærenpris og svinemælk 

- på sandblandet leIjord har fræsning haft no
genlunde samme virkning som pløjning over 
for de tokimbladede arter. Enårig rapgræs til
tog derimod stærkt i antal efter de regnrige 
somre 

- på sandjord har fræsning generelt reduceret be
standen mere end pløjning. Alm. spergel er dog 
en undtagelse 

- stigende mængder af kvælstofgødning har re
duceret den samlede ukrudtsbestand. Virknin
gen, der varierer med arten, er afhængig af 
bearbejdningsmåde, jordbund og klima 

- efterafgrøden har i nogen grad virket begræn
sende på ukrudtsmængden, men kun på ler
jord. Virkningen synes navnlig betinget af ar
ten, men påvirkes også af klimaet. 

Erkendtlighed 
Landbrugets Samråd for Forskning og Forsøg, 
Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige 
Forskningsråd samt Statens Planteavlsforsøg 
takkes for den økonomiske støtte til projektet. 
Cand. scient. Hans Jørgen Nielsen takkes for sin 
store indsats i forbindelse med optællingerne. 
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ratorium, Lyngby, de har stået for den statistiske 
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