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Målet

Økologiske gulrøtter i Nord Trøndelag - 2017



Ugrasstrategi FØR såing/planting

• Rot ugras bekjempes i skifte FØR grønnsaker

• Riktig jordbearbeiding kun i lagelig jord

• Redusere frøbanker

• Brakk - jordbearbeiding ved alle anledninger og 

mellom hold og skifter

• Falsk plantebedd/såbedd (hvor vær og tid tillater det)

• Bra jordstruktur og god drenering

• Valg av best egnet skifte (etter ugras status, historie)



Ugrasstrategi ETTER 

såing/planting
• Brenne ugras (i sådde grønnsaker)

• Tidlig ugras bekjempelse / radrensing

• Tett på! (GPS og ev. kamerastyring)

• Riktig arbeid dybde

• Valg av riktig redskap (alt utstyr har sine styrker)

• Bruke tid til riktig innstilling (opplæring til ansatte)

• Kjøre ofte

• Lukevogn (hvor det er hensiktsmessig)

• Bruk «mellom teknologi» med best kostnad<=>nytte 

potensial



Systematisk ugras bekjempelse

Eksempel forbyggende tiltak mot ugras: 

• Frøbanken i jord skal reduseres med hvert skifte

• Forhindre formering av ugras i hele vekstskiftet => 

konsekvent bruk av beitepusser



Lukevogn 

Renee Borggreen

i Hedmark (egen konstruksjon)



Lukevogn 

Renee Borggreen

Nord Trøndelag (egen konstruksjon)



Kamerastyring



Autopilot fra Claas

Demo i Skien, 2017



Steketee IC

demo i Buskerud 2017



demo i Buskerud 2017



Stekete IC 



Kompakte og stabile planter er 

viktig



Ugras pga. antatt feil beregnet sentrum



Feil beregnet midtpunkt pga. 

asymmetrisk plante



Robot var ikke løsningen for alt

Dårlig jordstruktur har ødelagt mye av potensial som ligger i en maskin

til kr. 1.000.0000,-



Begrensninger/forutsetninger   

• Forutsetter rette rader (GPS til planting)

• Krever optimal plantebed 

• Midtpunkt (rothals) kan ikke beregnes til asymmetriske 

planter, eksempler: 

 Krever optimale småplanter

 Utfordring: planter som ligger flate pga. duk/insektnett,    

vind

• Forutsetter spesial kompetanse fra brukere (ansatte)

• Vilje til å jobbe litt med utfordringer/eksperimentere

• Det meste fra god agronomi må være på plass først



Ugrasbekjemping lykkes med 

allsidig strategi

Økologiske gulrøtter i Hedmark



Fra enkelte tiltak til en 

omfattende strategi 

Kunnskap og kompetanse

 drivkraft til utvikling

 motor for innovasjon

Innovasjon «kan» øke verdiskapning

Forutsetter riktig kunnskap til riktig bruk



high tech

lukevogn

falsk såbed

valg av utstyr, type 
ugras redskap

tidspunkt radrensing, 
arbeidsdybde, kjøre 

hastighet
tidspunkt jordbearbeiding, 

riktig pløying

vekstkskifte, drenering, jordstuktur, 
felthygiene, redusere ugras frøbank

E
ff

ek
t



ugras luke robot

lukevogn

falsk såbed

valg av utstyr, 
riktig type 

redskap

tidspunkt

vekst-
skifte

k
o
st

n
a
d



Økt verdiskapning forutsetter 

Kunnskap

Kom-
petanse

Innovasjon

Øker behov 
for 

kompetanse

Verdiskapning
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