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Falsk såbed i kombination med ukrudtsbrænding 2019 

Otto Nielsen, on@nbrf.nu, Frank Oudshoorn, SEGES 

Konklusion (baseret to forsøg i 2019) 

Udsættelse af såning (falsk såning) havde ingen effekt under de tørre forhold i størstedelen af april, mens 

god effekt blev opnået ved at udsætte såning indtil starten af maj hvor regn havde sat gang i væksten. 

Tilsvarende var der også kun effekt på ukrudt af blindbearbejdning (ukrudtsfladbrænder) ved den sene 

såning i maj. Til gengæld betød den sene såning et udbyttetab på 1½-2 ton sukker/ha (8-12%), og 

ukrudtsbrændingen yderligere tab 

Conclusion (based on two trials in 2019) 

Delayed drilling (false seed bed) had no effect due to the dry conditions in most part of April, whereas good 

effect was obtained by delaying drilling until early May. In the same way, also blind treatments (weed 

burning) only had effect at the latest drilling date. Delayed drilling, on the other hand, resulted in yield losses 

of 1½-2 ton sugar/ha (8-12%). 

Formål 
Formålet med undersøgelsen var at se i hvor høj grad ukrudtstrykket kan reduceres ved hjælp af falsk såbed 

samt at kvantificere effekten af ukrudtsbrænding. 

 

 
Figur 1. Ukrudtsbiomasse efter afsluttet ukrudtsbekæmpelse (med og uden blindstrigling efterfulgt af tre 

radrensninger med hypning. Såtiderne var henholdsvis 4. april, 24. april og 2. maj (såbedsetablering 3. 

april). 
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Metode 
De to forsøg blev anlagt i konventionelle marker (JB.nr. 7) i et sædskifte bestående af korn og roer hvert 

fjerde år. I sensommeren 2018 blev der etableret efterafgrøde (gul sennep) og denne blev pløjet ned medio 

november. 3. april blev der etableret såbed i hele forsøgsarealet med to gange harvning med Germinator-

harve umiddelbart efter hinanden. Dernæst fulgte første, anden og tredje såtid henholdsvis 4. april, 24 april 

og 2. maj. Der blev ikke harvet op til såbed forud for anden og tredje såtid. 4-7 dage efter såning – når roerne 

var tæt på at spire frem – blev der i halvdelen af parcellerne anvendt fladbrænder (Envo-Dan) med et 

gasforbrug på anslået 25 kg/ha (fremkørselshastighed på 4 km/t). Fra og med roerne havde omkring fire 

løvblade blev ukrudtet så vidt muligt bekæmpet med kombineret radrensning og hypning. Der blev radrenset 

i alt fire gange frem til begyndende rækkelukning, hvor al ukrudt i parcellernes høstrække blev fjernet 

manuelt og vejet artsvis. 

Resultater og diskussion 
I april måned faldt der samlet kun 10 mm nedbør på forsøgsarealerne og regnen fordelte sig med 2 mm 8. 

april, 3 mm 24. april og 5 mm 29. april. Strategien med falsk såbed kan under sådanne forhold ikke forventes 

at have den store effekt på ukrudtsfremspiringen, da der er en risiko for at ukrudt ikke vil spire grundet de 

tørre forhold. Dette er formodentligt også årsagen til, at der ikke blev opnået en entydig 

ukrudtsreducerende effekt med øget længde af det falske såbed (figur 1). Faktisk er tendensen lidt det 

modsatte for det ene forsøgsareal (forsøg 883), mens der på det andet forsøgsareal, hvor ukrudtet 

domineredes af spildraps var mere ukrudt, når såning blev udsat fra den 4. til den 24. april. Derimod 

reduceredes ukrudtsmængden i forsøg 885 markant ved at udsætte såning til den 2. maj pga. regnen den 29. 

april. Ukrudtsbrænding havde tilsvarende også kun effekt ved den sene såning i forsøg 885, hvilket 

formodentligt også kan tilskrives de fem mm nedbør, 

der faldt 29. april. God effekt af falsk såbed og 

blindbearbejdning (strigling eller brænding) 

forudsætter derfor nok, at der i perioden falder 

tilstrækkeligt med nedbør. 

 

Udsættelse af såning har den negative effekt, at 

udbyttet falder. Tidligere undersøgelser har vist 

omkring en halv procent udbyttetab pr. dag såning 

udsættes efter 1. april, men det afhænger selvfølgelig 

af vejrforholdene det enkelte år. I årets forsøg, sås et 

udbyttetab ved den sene såning på henholdsvis 8 og 

12% i de to forsøg, når der ikke anvendtes 

ukrudtsbrænder. Udbyttetabet er størst i forsøg 883, 

hvor der er mindst mængde ukrudt. Udsættelse af 

såning var således ikke en god strategi i dette forsøg. I 

det andet forsøg fastholdes udbyttet fra første til 

anden såning. Dette er dog nok en effekt af tørkestress, 

idet roerne på denne lokalitet stort set ikke havde 

nogen tilvækst efter fremspiring og indtil der faldt 

nedbør i sidste halvdel af april. Sukkerudbyttet 

påvirkedes kun negativt – men ikke signifikant - af 

brænding i relation til anden såning i forsøg 885. 

Udbyttetab vil kunne forårsages af plantetab, men der 

var ikke nogen negativ effekt af plantetallet som følge 

af brænding i forsøget (data ikke vist).  

 

Figur 2. Sukkerudbytte i relation til såtid og 

ukrudtsbrænding umiddelbart før roernes 

fremspiring. Såtiderne er henholdsvis 4. april, 24. 

april og 2. maj. 
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