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Fokus på praksis 
– mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækkerne

1. Hvilke nye redskaber findes 
(lugerobotter)?

2. Hvilke erfaringer er der gjort 
med dem – forsøg og praksis?

3. Hvor kniber det stadig med 
selektive bekæmpelse i 
rækkerne?



Hvilke nye redskaber findes (lugerobotter)?

1. Robocrop
2. Robovator
3. (Cycloid hoe - prototype)
4. (Eco-weeder – lav teknologisk)



Robocrop fra Garford (UK)
Machine vision (kamerasystem) og 

roterende skær

http://www.garford.com/inrow.html



Robocrop video



Robovator fra F. Poulsen Engineering, DK
Machine vision (kamerasystem) og skær

http://www.visionweeding.com/



Robovator video



Robocrop
•Globalt salg i 2010: 118 
rækker (solgt siden 2008)
•3 redskaber solgt i 2010 
(DK) som rensede cirka 450 
ha 
•Anvendes i kål, knoldselleri, 
salat og udplantede løg i 
2010 (DK)
•450.000 kr.–1.000.000 kr. 
for 3 til 15 rækker

Robovator
•4 redskaber solgt 
til udlandet med 
levering i 2011
•1 redskab 
forventes solgt i DK 
i 2011
• 420.000 kr. for 5 
rækker



Cycloid hoe (ikke i produktion) 
Mapping teknik (RTL-GPS) og roterende tænder



Cycloid hoe og førerløs traktor - video



Eco-weeder forhandles af ASA-LIFT 
Manuel styring og roterende tænder - video

http://www.univerco.net/cgi-bin/index.cgi?page=c2_2_0&langue=eng



Hvilke erfaringer er der gjort – forsøg og 
praksis?

1. (Cycloid hoe – videnskabelig 
publikation på vej)

2. Robocrop



Videnskabelig dokumentation: 
Én videnskabelig artikel 

Ingen sammenligninger

med low-tech redskaber



God investering som vil blive anvendt i samme 
omfang i 2011. 

Fremtiden

Afgrøden skades hvis ikke redskabet anvendes 
optimalt. I kål er der specielle problemer med 
nedliggende vækst efter udplantning under 
dårlige vækstforhold.

Effekt på
afgrøden

Afgrøderne er mere rene med maskinel rensning 
end med håndlugning.

Effekt på ukrudt

100% i udplantede kål og cirka 80% i selleri 
hvilket svarer til cirka 50 timer/ha

Besparelse i 
håndlugning 

Cirka 35 ha med kål og knoldselleriAfgrøder og 
areal

Lokalitet 1 (Havndal)
Tinggård http://www.tinggaard.info/
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God investering som muligvis vil blive suppleret 
med Robovator.

Fremtiden

Forbavsende hurtig og vellykket. Indkøring af nyt 
redskab

Afgrøden skades hvis der renses for dybt – ellers 
ikke.

Effekt på afgrøden
Håndlugning er fortsat nødvendigEffekt på ukrudt

Cirka 70%, hvilket svarer til cirka 200 timer/ha i 
løg

Besparelse i 
håndlugning 

Cirka 300 ha med løg og salat som udplantes.Afgrøder og areal

Lokalitet 2
Axel Månsson A/S
http://www.inger-marienlund.dk/
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Fortsætter med low-tech redskaberFremtiden

Flere behandlinger (cirka 5) og mere afhængig af gode 
vejrforhold, da der ikke anvendes skær til bekæmpelse 
af ukrudt i rækkerne

Ulempe i forhold til 
high-tech

Få skader Effekt på afgrøden
God effektEffekt på ukrudt

For dyr og tilfredshed med eksisterende low-tech
redskaber

Hvorfor ingen high-
tech renser

IngenHåndlugning 
Radrensere, fingerhjul og ukrudtsstrigleRedskab 

Cirka 40 ha med økologisk kål som udplantes.Afgrøder og areal

Lokalitet 3
Østerkrog Gartneri (Bjerringbro)
http://www.osterkrog.dk/
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Fingerhjul



Radrensning og fingerhjul



Strigling



Kål renholdt med fingerhjul, radrenser og strigle



Hvor kniber det stadig med den selektive 
bekæmpelse i rækkerne?

1. I udplantede afgrøder med kort 
vækstsæson og/eller god konkurrenceevne 
kan ukrudt i rækkerne bekæmpes 
tilfredsstillende (eksempel kål)

2. I udplantede afgrøder med lang 
vækstsæson og/eller lav konkurrenceevne 
er håndlugning stadig påkrævet (eksempel 
udplantede løg)

3. I direkte såede kulturer har lugerobotter 
stadig intet at byde på i praksis (eksempel 
gulerødder)



Konklusion

1. High-tech lugerobotter har ikke 
revolutioneret den mekaniske  
ukrudtsbekæmpelse i udplantede kulturer –
men de har gjort den nemmere 
• Færre behandlinger
• Forøget behandlingssikkerhed under ugunstige 

vejrforhold og i ubekvem Jord.

2. I direkte såede kulturer har lugerobotter 
endnu ikke noget at byde på
• Ingen praktiske løsninger i sigte inden for de 

næste 5 år
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