
Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Vis hjælpelinjer 
1.  Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
3.  Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4.  Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 
1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 
2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 
computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

RowCrop – strategi for 
praktisk anvendelse 
Resultater fra Landsforsøg og praktisk erfaring 

Resultater fra Landsforsøg og praktiske erfaringer 

 

Foto: Lars Egelund Olsen 



Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
1.  Klik på bjælken 

2.  Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 
3.  Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken 

Vis hjælpelinjer 
1.  Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
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4.  Vælg OK  

 
 

Foto: Lars Egelund Olsen 

•  Merudbytte ved radrensning 

•  Størst merudbytte ved 
radrensning ved 
udbyttepotentiale over 35 hkg 
pr. ha. 

•  Størst merudbytte ved højt 
ukrudtstryk 

•  Radrensning skader ikke 
afgrøden så det påvirker 
udbytte 

Radrensning 

Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2015 og 2016 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
1.  Klik på bjælken 

2.  Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 
3.  Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken 

Efterafgrøder  

•  Muligt at etablere efter 1, 2 og 3 
radrensninger 

•  Ingen udbyttenedgang i dæksæden ved 
etablering af efterafgrøder. Størst udbytte 
efter 3 radrensninger.  

•  Hvis der er etableret en god efterafgrøde 
er der ikke større ukrudtsdækning efter 1 
radrensning sammenlignet med 3 
radrensninger 

Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2016 

Foto: Inger Bertelsen 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
1.  Klik på bjælken 

2.  Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 
3.  Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken 

Efterafgrøder  
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Såtid og type af efterafgrøde 

Efterafgrøde dækning af jorden 

før høst  oktober 

Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2016 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
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Efterafgrøder 

Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2016 
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Såtid og type af efterafgrøde  

Ukrudts dækning af jorden 

før høst oktober 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
1.  Klik på bjælken 

2.  Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 
3.  Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken 

Indsæt billede i pladsholderne 
1. Indsæt et billede ved at klikke på ikonet 

midt i pladsholderen 
2. Vælg et billedet, fra din computer, som 

skal indsættes 

Stubfjernelse 

Foto: Erling Nielsen, AU 

•  Risiko for slæbeskader 

•  God efterafgrøde 

•  Fjernelse af halm  

•  Afpudsning af stub 
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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
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Strategi for hele dyrkningssystemet 

ETABLERING 

•  Så hovedafgrøden på 25 cm rækkeafstand eller mere 

•  Foretag nødvendige antal radrensninger tilpasset ukrudtstrykket i marken 

•  Så efterafgrøden ved sidste radrensning præcist mellem kornrækkerne i et smalt bånd 

•  Rødkløver er bedst egnet som efterafgrøde (alene eller i blanding)  



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
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Strategi for hele dyrkningssystemet 

HØST 

•  Tidlig høst fremmer vækst af efterafgrøder, Fjern halmen, Afpudsning af stub 

FJERNELSE AF STUB 

•  Foretages 14 dage efter høst eller når efterafgrøden er kraftig nok 

•  Undgå tildækning af efterafgrøden – brug flade skær  

•  Undgå slæbning af halm og afgrøderester  

•  Forsøg at holde en konstant arbejdsdybde på skærene; ca. 5 cm som fremmer overskæring og 
dermed bekæmpelse af ukrudt 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
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Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
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Konklusion  

Det kan fungere i praksis!  

Ulemper ved systemet 

•  Dårlige efterafgrøder 

•  Tidskrævende/ekstra arbejdsgange 

•  Kvik  

 


