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Afprøvning af 
MSR Opti Weeder 
– mekanisk ukrudtsrensning 
i kartofler

Onfarm forsøg 2018 

MSR Opti Weeder er en lav-teknologisk 
mekanisk renser (hypper), som er udviklet 
til ukrudtsrensning i afgrøder dyrket på 
kamme. Renseren er udviklet af Michael 
Stolberg-Rohr, MSR Opti Weeder ApS 
(msrplanttechnology.dk) og forhandles 
i Danmark af Yding Smedie & Maskiner 
A/S.

MSR Opti Weeder renser både på og 
imellem kammene. Et unikt og patentbe-
skyttet styresystem betyder, at maskinen 
renser præcist – også på sidehæld og i 
kurver. Konstruktionen betyder, at mo-
dulerne ”låser” sig fast til kammen, og at 
renseren generelt er skånsom mod plan-
tens rødder.

Den har samme rensekapacitet som ved 
sprøjtning – 15-20 km/t.

MRS Opti Weeder renholder effektivt 
uden brug af kemi, hvilket giver fordele 
for både konventionelle og økologiske 
kartoffelavlere. 
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Forsøgsbeskrivelse

Formål
At teste en ny type mekanisk renser i kartofler.  Der undersøges for renserens effekt 
på bekæmpelse af ukrudt og renserens skånsomhed overfor afgrøden

Beskrivelse af forsøgsareal
Forsøget er lokaliseret på LandboNord’s forsøgsareal ved Dronninglund, som drives 
i samarbejde med AKV Langholt og lokal landmand.  

Grundoplysninger
Forsøget er anlagt i sorten Kuras den 30. april 2018. Forsøget er lagt med en 
2-rækket Reekie lægger. 

Gødningen er placeret i to strenge ved siden af og under knolden. Alt planteværn, 
bortset fra ukrudtsbekæmpelsen, er udført af landmanden. 

Design
Forsøget er anlagt som Onfarm forsøg med 4 gentagelser. 

Bruttoparcellen består af 2 behandlede kartoffelrækker + 1 værnerække på hver 
side. 

Der er foretaget høst på 1 række (nettoparcel) i hver parcel. 

Nettoparcellen er 40 meter lang og 75 cm bred i alt 30 m2.

Forsøgsudstyr
Der er benyttet en Koldkærgård parcelsprøjte til udbringning af de kemiske be-
handlinger.  Til den mekaniske behandling er benyttet en to-rækket MSR Opti 
Weeder.  

Udbyttemåling
Forsøget er taget op med en et-rækket kartoffeloptager af fabrikatet Asalift, og 
hver parcel er vejet med hængevægt monteret i frontlæsser. 

Der er målt stivelsesprocent på udtaget knoldprøve fra hver enkelt parcel. 

Vækstsæsonen generelt
Vækstsæsonen 2018 har været præget af meget lidt nedbør fra midt maj til først 
i august. 

Høje temperaturer allerede fra maj bevirkede, at kartoflerne sprang op af jorden, 
hvilket gjorde, at de første kartofler spirede frem omkring den 20. maj. En uge 
 senere var der fuld fremspiring i forsøget. 

Omkring den 1. juli var der fuld rækkelukning. Der blev startet med vanding fra 
start juli, og der blev vandet 5 gange frem til midt august.



6      Innovationer för Hållbar Växtodling – Samarbejdsplatform om præcisionsjordbrug

                             Styreskinner        Hyppekniv         

                 Knivrenser                            Fingerrenser

C01 – 28 dage efter 
sidste behandling

Kemisk rensning              Mekanisk rensning              

0

5

10

15

20

G
ræ

su
kr

ud
t

ia
lt 

pl
an

te
r/

m
2  

 e
xc

l. 
kv

ik

A
nd

et
 

to
-k

im
bl

.
%

 d
æ

kn
in

g 
af

 o
ve

rfl
ad

e

To
-k

im
bl

. 
uk

ru
dt

 ia
lt 

pl
an

te
r/

m
2

To
-k

im
bl

.
uk

ru
dt

 ia
lt

pl
an

te
r/

m
2

C02 – Før optagning

A
nd

et
 

gr
æ

su
kr

ud
t

  %
 d

æ
kn

in
g 

af
 o

ve
rfl

ad
e

St
iv

el
se

%
 a

f 
rå

va
re

P02 
Ved h øst



      Innovationer för Hållbar Växtodling – Samarbejdsplatform om præcisionsjordbrug     7

Konklusion

Både den kemiske og mekaniske forsøgsbehandling blev udført på optimalt tids-
punkt og under optimale vejrforhold. 

• Der var 95-100% effekt af den kemiske behandling i led 1. Der var ingen synlig 
skadesvirkning, hverken af Proman-behandlingen eller Titus-behandlingen.

• Der var igennem fremspiringsfasen og frem til rækkelukning tørre forhold, hvil-
ket bevirkede, at man fik en optimal effekt af den mekaniske behandling i led 
2.  Der var ikke stor fremspiring af ukrudt efter den første behandling. Der var 
en meget fin overskæring af alt ukrudt ved begge behandlinger, og den høje 
hastighed, forsøget blev overkørt med (ca. 15 km/time), gjorde, at ukrudtet blev 
meget fint løftet op og lagt fri oven på jorden. 

• Der var efter første mekaniske behandling synligt blotlagte rødder på siden af 
kammen. Dette kan muligvis imødegås ved, at der sættes en større kam ved 
lægning.

• Der var en god styring af de enkelte rækkemoduler grundet de lange styre-
skinner på hver side af kammen, som holder modulet godt centreret omkring 
kammen.

• Den høje hastighed, kombineret med renseknivenes vinkling i forhold til kam-
men, giver en god overskæring og løsning af jorden fra ukrudtsplanterne (kun 
brugt ved første gennemkørsel).

• Fingerrenserne, monteret ved første gennemkørsel i det mekaniske led (se 
billede på venstre side), bevirkede, at ukrudt på toppen af kammen og mellem 
de fremspirede planter blev kraftigt reduceret.

• Ved anden gennemkørsel i det mekanisk led, blev der ikke anvendt knivrenser 
eller fingerrenser. Der blev kun anvendt hyppekniv. Der var en god oplæg-
ning af jord på toppen af kammen, med kun en mindre beskadigelse af toppen 
til følge.

Der var ikke statistisk sikker udbyttenedgang i det mekanisk behandlede led 2 og 
således heller ikke en statistisk sikker merudbytte i det kemiske led 1, hvorfor der 
konkluderes, at der i årets forsøg, ikke er forskel på de to led.   

Se forsøgsdokumentation under beregningsnoter side 13.
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Landmandsdemo 1

Søren Bojsen startede som landmand i 1985 med en 
kvægejendom i Rødding. Siden 1988 har han været kar-
toffelavler. Der dyrkes 40 ha kartofler på egen jord og 
yderligere 40 ha ved naboen.

Kartoflerne dyrkes konventionelt, og der bruges den 
nødvendige kemi inden for lovgivningen. Søren forsøger 
at spare på mængden af kemi både på grund af prisen 
men også af hensyn til miljøet. 

Der har fra dag et været udfordringer ved dyrkning af 
kartofler på jorden, idet der gennem mange år har været 
dyrket roer på arealet. Søren har derfor store problemer 
med sort natskygge. Specielt de år hvor der er tørt i for-
året, og det er nødvendigt at vande, inden kartoflerne har lukket rækkerne ordent-
ligt.

Søren havde i 2017 nogle foragre, der i juli måned efter rækkelukning var groet 
voldsomt til i sort natskygge grundet manglende opmærksomhed. På et møde hør-
te han om MSR Opti Weeder og tilbød at teste den. Ved kørsel med den mekaniske 
renser blev de 2-3 ha forager effektivt renset og kartoflerne reddet.

Grundet tørken i 2018 var Søren nødt til at vande kartoflerne, da de stod 10-12 
cm over jorden. Ukrudtsbekæmpelsen var lykkedes utroligt godt, men vandingen 
ødelagde den hårde skorpe, der skulle forhindre fremspiring af ukrudt, hvilket re-
sulterede i en meget voldsom fremspiring af sort natskygge.

Søren kontaktede MSR Plant Technology, og endnu en gang blev den mekaniske 
renser testet i en vanskelig opgave. I løbet af blot en eftermiddag var de 20 hek-
tarer renset for sort natskygge, kammene stod rene, og natskyggen lå til udtørring 
på jordens overflade.

Søren udtaler: 

”Jeg er dybt imponeret over MSR Opti Weeder og renserens evne til hurtigt og 
effektivt at rense kammene. Den laver et fantastisk stykke arbejde og kan endda 
rense mellem planterne, uden at beskadige dem.

MSR Opti Weeder laver en meget fin behandling uden at rode i rodnettet. Den 
skærer lige under overfladen og gør et rigtig godt stykke arbejde. 

Vi kørte med ca. 15-18 km i timen. Det er lige så hurtigt, som vi kan køre med 
sprøjten, så jeg ved godt, hvad jeg vil vælge.

Vi har to andre mekaniske rensere stående. Dem kommer vi ikke til at køre med 
mere. Maskinen har en meget stor fremtid ved mig, og jeg kan kun anbefale andre 
at prøve den.”

Søren Bojsen, Rødding
Konventionel landmand
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Landmandsdemo 2

Torsten Wetche startede som økologisk landmand i 1998. 
Der drives 350 ha med fokus på rodfrugter især kartofler 
men også lidt rødbeder og pastinakker. Hovedparten af 
kartoflerne bruges til chips, men der laves også lidt spi-
sekartofler. 

Kartoflerne dyrkes økologisk, og der har været afprø-
vet en del forskellige metoder til fjernelse af ukrudt. Der 
har tidligere været kørt i 4-række systemer, nu køres 
der i 2-række system, da det passer bedst til stenstreng-
lægning. Udfordringen hermed er det ekstra tidsforbrug, 
et 2-række system kræver for, at holde kartoflerne rene.

Torsten anvender ingen former for kemi på sin jord, og er 
derfor i helt afhængig af en effektiv mekanisk renser. 

I 2017 testede Torsten MSR Opti Weeder første gang i en lille delmark, hvor der 
blev kørt med renseren fra starten. Med første kørsel lige inden fremspiring af 
kartoflerne og yderligere 2 kørsler senere på sæsonen. Kartoflerne var ret store på 
noget af arealet inden 2. rensning. De små fingrerensere, der kan sættes på rense-
ren, rensede dog effektivt mellem planterne uden beskadigelse.

Selv under de rimelige vanskelige forhold, grundet den megen regn, gav den ma-
skinelle rensning et rigtig godt resultat, og der var næsten ingen ukrudt i marken. 

Skridtet tages fuldt ud i 2018, hvor Torsten har MSR Opti Weeder til rådighed hele 
sæsonen. Den blev brugt på hele arealet. Specielt ved den første rensning inden 
kartoflerne kommer op, er den effektiv. Dels fordi renseren formår at skære i 1 cm 
dybde over hele kammen, og derved skærer ukrudtet over, og dels fordi den hyp-
per jorden op om kammen igen og efterlader ukrudtet på jordoverfladen, så det 
tørrer ud.

Torsten udtaler: 

”Jeg er virkelig overrasket over hvor effektiv en mekanisk rensning, MSR Opti Wee-
der kan levere. Den er nem at betjene, og man skal ikke hele tiden sidde og kigge 
sig over skulderen, fordi den har en selvstyrende funktion. 

Når man er kommet ind det rigtige sted, tilpasser den sig automatisk over kammen, 
og så er det bare fuld fart fremad. Den kører ikke pludselig skævt, men justerer sig 
i forhold til kammen. Det er netop derfor, man kan køre så hurtigt. 

Med en traditionel renser kan jeg køre 5-6 km i timen, og med den her kører jeg 
ca. 15 km i timen, så det tager kun godt en tredjedel af den tid, jeg normalt ville 
bruge. Oven i købet er der helt klart færre beskadigelser på både planter og rodnet. 

Jeg kunne virkelig godt tænke mig sådan en renser, og kan kun anbefale MSR Opti 
Weeder til alle andre, der dyrker afgrøder på kamme.”

Torsten Wetche, Farsø
Økologisk landmand
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Forsøgsdokumentation

Nordic Field Trial System
293051818 -001 Onfarm forsøg: Planteværn i kartofler
Forsøgsansvarlig: Lars Vissing Pedersen

Placering  
Utm zone: 32
Easting:  574.730
Northing:  6.334.147
GPS:   57.1444930079397, 10.2349959200485

Led Beh. Tid Dato St. Middel Spec. Status

1

1 St. 07 - 08,
Før fremspiring 18-05-2018 08 1,5 l  Roundup Flex

L2 St. 11,
1-5 % fremspiring 24-05-2018 09 2 l Proman

3 St. 21 - 29,
10-14 dage senere 04-06-2018 29 20 g Titus WSB

2

1 St. 07 - 08,
Før fremspiring 18-05-2018 08 1,5 l  Roundup Flex

L2 St. 11 - 19,
10-14 dage senere 06-06-2018 29 1  Mekanisk 

ukrudtsbekæmpelse

3 St. 31 - 35,
10-14 dage senere 19-06-2018 35 1  Mekanisk 

ukrudtsbekæmpelse

P02: Ved høst – 18-09-2018 ST. 97

UDBYTTE
hkg knolde

Nedre
konf.

Øvre
konf. int.

Relativtal
(%)

Nedre
konf. (R)

Øvre
konf (R)

1 635,8 615,0 656,6 Ref. 100

2 610,8 590,0 631,5 96 92 101 

Forsøgsbehandlinger

Observerede rådata og modelkontrol

LSD

Måletid Dato Måling af Resultaternes 
sikkerhed Måleflade

P02 18-09-2018 UDBYTTE, 
hkg knolde

lsd1=ns 
p1=0,07284 30 m2
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Beregningsnoter

Måleparameter Måletid Dato Type Fritekst

Udbytte, 
hkg knolde P02 18-09-2018 Note 1 Lsd1 

er tilnærmet 

Udbytte, 
hkg knolde P02 18-09-2018 Note 1 RESIDUAL CV 

= 2.096 

Målinger på forsøgsniveau

Måletid Dato Måleparameter Type Fritekst

P01: Ved anlæg

01-06-2018 JB NR Vurderet 4

18-09-2018 Dyrknings-
metode

1=Konventionelt 
2= Økologisk 1

Målinger på ledniveau samt beregnede resultater

P02: Ved høst C01: 21-28 dage efter sidste behandling

18-09-2018 
ST. 97

06-08-2018 
ST. 81

Udb. 
og merudb. 
hkg knolde

Græsukrudt ialt 
planter/m2 excl. 

kvik

To-kimbl. 
ukrudt 

ialt planter/m2

Græsukrudt 
planter/m2 excl. 

kvik

To-kimbl. ukrudt 
planter/m2

1 635,8 7 8 7 8

2 -25,1 6 11 6 11

C02: Før optagning P02: Ved høst

07-09-2018 
ST. 93

18-09-2018 ST. 
97

28-09-2018 ST. 
99

To-kimbl. 
ukrudt ialt
planter/m2

Andet 
to-kimbl.

% dækning 
af overflade

Andet 
græsukrudt
% dækning 

af jord

Udb. og 
merudb.

hkg tørstof

Stivelse
% af råvare

1 6 6 1 19,4

2 6 6 1 19,4

Revision

Klassifikation Bemærkninger

Ingen stat. 
kontrol

Statistisk validering af beregninger ikke udført. 
Ønskes dette kontakt Teknologisk Institut
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Notater

Dato: 06-06-2018
Tid:  2 Beh. 2 St. 11-19 10-14 dage senere
Vedr.:  Forsøgsbehandlinger
Notat:    Led 2 behandlet - knivrenser monteret på begge sider, fingre monteret på 

top og hyppekniv monteret - ingen synlige skader på kartoflerne.
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Notater

Dato: 08-06-2018
Tid:  
Vedr.:  Generelt
Notat:    Billede  2 dage efter første
 mekaniske rensning i led 2.

otater

Dato: 08-06-2018
Tid:  
Vedr.:  Generelt
Notat:    Billede 2 dage efter kemisk 

 behandling i led 1.
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Notater

Dato: 19-06-2018
Tid:  2 Beh. 3 St. 31-35 10-14 dage senere
Vedr.:  Forsøgsbehandlinger
Notat:    Led 2 behandlet - kun hyppekniven er monteret. God oplægning af jord på 

toppen af kam.

Dato: 26-06-2018
Tid:  
Vedr.:  Forsøgsbehandlinger
Notat:    

Dato: 21-09-2018
Tid:  C02 før optagning
Vedr.:  Måletider og værdier
Notat:    % dækning af jord
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Billeddokumentation

Dato: 04-06-2018
Notat:   Ukrudt før bekæmpelse.

otater
Dato: 06-06-2018
Notat:    Blotlagte rødder efter mekanisk 

rensning.
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Billeddokumentation

Dato: 06-09-2018
Notat:   Led 1 kemisk behandling.



      Innovationer för Hållbar Växtodling – Samarbejdsplatform om præcisionsjordbrug     19

Billeddokumentation

Dato: 06-09-2018
Notat:   Led 2 mekanisk behandling.
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