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korndyrknIng på rækkEr med efteraf-
grøder i rækkemellemrummene, der ef-
ter høst radrenses, så der kan etableres 
korn igen uden pløjning, kan blive et de-
cideret paradigmeskifte inden for øko-
logisk dyrkning. Det er det ikke endnu, 
men metoden fortjener at blive videre-
udviklet. Hos os er rækkedyrkning nu en 
fast del af markplanen, om end vi ikke 
rækkedyrker i alle afgrøder.

Sådan fortæller Svend Daverkosen, som 
er økologisk konsulent hos Barritskov, 
der huser virksomheden Aarstiderne 
– en virksomhed, der dyrker og sælger 
økologisk dyrkede råvarer til både priva-
te og professionelle. Barritskov har væ-
ret en af deltagerne i RowCrop-projek-
tet og dermed en af pionererne inden 
for rækkedyrkning siden 2014. På går-
den i Barrit er der særlig eksperimente-
ret med radrensning efter høst i en etab-
leret efterafgrøde, så stubben fjernes, og 
rodukrudt i rækken bekæmpes i efter-
året.

- Vi synes, resultaterne har været for-
nuftige. Vi har en radrenser, som hedder 
Cameleon. Den har heldigvis et godt ka-

mera, der kombineret med GPS 
kan identificere efterafgrøden 
og få radrenset stubben væk i 
efteråret, fortæller Svend.         

Maskinudviklingen skal følge med
Svend Daverkosen pointerer 
dog, at hvis økologisk række-
dyrkning for alvor skal slå igen-
nem, så skal maskinudviklingen 
være med til at skabe rammer-
ne for det.         

- Vi økologer er jo vant til at 
vente lang tid på de rette ma-
skiner, men vi udgør efterhån-
den en større del af landbruget, 
så vi begynder vel at være inte-
ressante for maskinudviklerne. 
I forhold til selve radrensningen 
har vi brug for, at der udvikles 
meget mere på selve skæret, på 
skærets placering og på maski-

nens evne til at køre langt, uden at alt 
for meget materiale slæber, mener Svend 
Daverkosen.

- Det er nødvendigt at kunne radren-
se stubben væk i efteråret, hvis vi skal 
over til pløjefri dyrkning. Men for vores 
vedkommende var vi nødt til at pudse 
stubben af, inden vi kunne køre med rad-
renseren, og det giver jo endnu en kør-
sel i marken. Det vil vi gerne undgå, når 
vi som her har en stiv lerjord. Udvikling 
af nogle mere skærende skær, der kan 
holde sig i jorden i stiv jord med kraftig 
stub, er også på ønskelisten.                          

Udfordringerne til trods, fortsæt-
ter de på Barritskov med at have ræk-
kedyrkning i tankerne, når markplanen 
skal lægges. 

- Rækkedyrkning er i dag en fast del 
af markplanen hos os. I vores sædskifte 
med kløvergræs, vårhvede, vårhavre og 
vinterrug dyrkes vårsæden på øget ræk-
keafstand. Udvikles maskinerne og sy-
stemet tilstrækkeligt, ville vi kun skul-
le pløje 1-2 gange i løbet af 4 år, slutter 
Svend Daverkosen. ●

 Læs mere side 10

rækkEdyrkning forTjEnEr  
aT bLivE vidErEudvikLET
barritskov fortsætter med efterafgrøder i rækker,  

og byder maskinudviklerne op til dans. 

radrensning om efteråret mellem rækker af eftergrøder giver mulighed for at bekæmpe rodukrudt samtidig med, at efterafgrøden gror videre. 
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ræKKedyrKnInGssysteMet 
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Den	største	udfordring	for	at	opnå	højere	og	mere	
stabile	udbytter	i	økologisk	planteavl	er	knyttet	til	
tilstrækkelig kvælstofforsyning og bekæmpelse af 
aggressivt ukrudt.

Projektet RowCrop har udviklet et rækkedyrk-
ningssystem	med	korn	og	efterafgrøder,	som	mulig-
gør	radrensning	i	begge	afgrøder.	Dette	system	er	
et	godt	bud	på	at	løse	disse	udfordringer.

Systemet	er	sammensat	af	tre	elementer	(se	figur):
1.	 Radrensning	af	korn	sået	på	25	cm	rækkeafstand
2.	 Etablering	af	kvælstoffikserende	efterafgrøder	

imellem rækkerne ved sidste radrensning
3.	 Radrensning	og	fjernelse	af	stubben	efter	høst,	

så rodukrudt i rækken bekæmpes

Fordelene er mange
Der er netop udkommet seks faktaark, der bl.a. be-
skriver,	hvordan:
•	 øget	rækkeafstand	på	25	cm	med	radrensning	

forbedrer	ukrudtsbekæmpelsen	uden	at	reduce-
re udbyttet.

•	 øget	rækkeafstand	muliggør	etablering	af	efter-
afgrøder	ved	sidste	radrensning.

•	 øget	rækkeafstand	i	hovedafgrøden	og	tidlig	un-
dersåning	kan	forbedre	efterafgrødens	vækst,	
give en bedre kvælstof-eftervirkning og stabilise-
re udbytterne over tid.

•	 radrensning	om	efteråret	mellem	rækker	af	ef-
tergrøder	giver	mulighed	for	at	bekæmpe	rod-
ukrudt	samtidig	med,	at	efterafgrøden	gror	 
 videre. ●
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