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Pesticidfrie metoder til at

bekæmpe ukrudt kan ikke

konkurrere med pesticider på

pris. Pesticider er op til flere

gange billigere. Men de pesti-

cidfrie metoder kan heller ikke

konkurrere med pesticider på

energiforbrug eller CO2-udled-

ning. Så langt fra endda. Pesti-

cidet er mindst 50 gange bed-

re på begge fronter.

Det fremgår af en undersø-

gelse som Miljøministeriet har

fået udført af Cowi på opfor-

dring af Danske Anlægsgart-

nere. Her fremgår det også at

den teknologiske udvikling

har fremmet nye pesticidfrie

metoder som nærmer sig sam-

me performance som pesti-

cidbehandling i antal behand-

linger og pris, men der er sta-

dig langt igen, og især hvad

angår energi og CO2.

Det understreger den priori-

tering man står over for. Med

pesticidfrie metoder undgås ri-

sikoen for at forurene vand-

miljø og grundvand, sprøjte-

skader, og at mennesker kom-

mer i berøring med pesticider-

ne. Men det skal afvejes med

den langt højere pris og det

langt højere CO2-udslip.

I denne vurdering spiller det

også en rolle at der er sensor-

styrede pesticidløsninger hvor

pesticidforbruget minimeres,

og netop en sådan løsning

indgår i Cowis notat. Uden

den ville investeringen falde

markant, men forbruget af pe-

sticid stige tilsvarende.

Det skal med at der er tale

om grove overslag der - hvad

angår brændværdier og CO2-

udledning - hviler på Energi-

styrelsens standardforudsæt-

ninger. Beregningerne skal og-

så ses som udtryk for den mak-

simale ydeevne der ikke altid

kan nås, f.eks. hvis arealet er

besværligt. Desuden hviler be-

regningene i høj grad på skøn,

ikke mindst om hvor mange

behandlinger der skal til pr. år,

og hvor stort et areal metoder-

ne kan klare pr. time.

For pesticidløsningen har

Pesticid vinder på
klima og økonomi
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UKRUDT. Cowi har i notat opstillet tal for fire
løsninger, også varmt vand, skum og gas

Weed-It. Foto: Brøns Maskinforretning.

Kilde: Cowi

svarende til hvad en mindre

traktor bruger. Det antages vi-

dere at dieselens brændværdi

er 35,87 GJ/m³, og at emissi-

onsfaktoren er på 74,1 ton

CO2/TJ1. Det sbiver til en ud-

ledning på 5,32 kg CO2/time.

Nogle behandlingsformer

arbejder hurtigere end andre

og kræver væsentlig flere be-

handlinger end andre. Herved

opstår den første store forskel

mellem de fire beregnede me-

toder. Hertil kommer selve be-

handlingen der kræver gas el-

ler diesel - eller ingenting når

man bruger pesticider.

Pesticidløsningen Weed-It

belastes kun af traktorens die-

selolie hvor det årlig energi-

forbrug er beregnet til cirka 15

KJ/m2 og CO2-udledningen til

cirka 1 g/m².

INVESTERING
PR. BEHANDLET AREAL

Envo-Dans gasbrænder når

op på et energiforbrug på 910

KJ/m2 og en CO2-udledning på

cirka 60 g/cm2. Den store for-

skel skyldes dels at traktoren

skal arbejde mere fordi ar-

bejdsbredden og -hastigheden

er mindre, dels at man skal

lægge gasforbruget oven i.

Heatweeds varmvandsløs-

ning ender med et energifor-

brug på cirka 760 KJ/m2 og en

CO2-udledning på cirka 60 g /

m², nogenlunde som gasbræn-

derløsningen. Spumas skum-

løsningen til gengæld helt

oppe på 2800 KJ/m2 og en CO2-

udledning på 210 g/m2.

Ydelse og areal

Den nye notat ser også på de

fire løsningers totaløkonomi

med investering og drift. Ud-

Heatweed

Spuma

Weed-It

Envo-Dan

man heller ikke medtaget

energiforbrug og CO2-belast-

ning til at fremstille pesticidet,

men det er små tal i forhold til

det øvrige energiforbrug iføl-

ge Bente Mortensen, miljø-

konsulent i Danske Anlægs-

gartnere. Hun bemærker også

at leverandørernes oplysnin-

ger heller ikke altid er i over-

ensstemmelse med driftserfa-

ringerne i virkeligheden. An-

tallet af behandlinger skal ofte

øges, og kørehastigheden

sænkes for at få den ønske ef-

fekt på ukrudtet.

I undersøgelsen indgik fire

teknologier repræsenteret af

hvert sit varemærke:

• Skum, Spuma fra Aquila Tri-

ventek, selvkørende.

• Varmt vand, Heatweed Tech-

nologi, selvkørende.

• Gasbrænding, Envo Dan,

traktormonteret.

• Pesticid, Weed-It fra Brøns

Maskinforretning, sensorsty-

ret, traktormonteret.

Energi og CO2

I sammenligningerne er ud-

gangspunktet hvor stort et

areal (fortov minus kantsten)

de forskellige metoder kan be-

handle på én time.

Fælles for både pesticider og

alternativ behandling er at der

kræves energi til fremdrift

uanset om grejet er selvkøren-

de eller bugseres af en traktor.

Det antages at diesel anvendes

som drivmiddel for alle meto-

derne, og at forbruget i alle

tilfælde er 2 liter diesel i timen

INDEX-SKEMA

Weed-It 1 1 1 1 1

Spuma 9,7 2 7,3 190 190

Envo-Dan 3,6 0,6 2,7 60 53

Heatweed 2,7 2,3 2,5 51 51

Drift Investering  I alt Energi (KJ) CO2

Overslagsberegninger for behandlingsomkostninger pr. m² (korrigeret
for forventede antal behandlinger). I beregningerne for pesticid-
løsningen Weed-It er antaget anvendelse af glyphosat.
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Pesticid, Weed-It

Weed-It belastes kun af traktorens dieselolie hvor energifor-

brug på årsbasis er cirka 15 KJ/m2 og CO2-udledningen cirka

1 g/m². Forudsætningen for denne beregning er at redska-

bet har 2 meter arbejdsbredde og en arbejdshastighed på 6

km/t, så man kan behandle 12.000 m² pr. time. Traktorens

energiforbrug er da pr. behandling cirka 6 KJ/m² og CO2-ud-

ledningen 0,4 g/m2. Forudsætningen er - ifølge leverandø-

ren - også at der skal 2-3 behandlinger til pr. år. Det sættes i

beregningen til 2,5.

Gasbrænding, Envo-Dan

Envo Dans gasbrænder har en arbejdsbredde på 1,2 meter

og kører op til cirka 3 km/time så der kan behandles op til

3.600 m² pr. time. Traktorens energiforbrug er da cirka 20

KJ/m2 og CO2-udledningen 1,5 g/m2. Ifølge Envo Dan kræves

der 6-8 behandlinger. Hvis man siger 7, er traktorens årlige

energiforbrug 140 KJ/m2 og CO2-udledningen 10,5 g/m2.

Hertil kommer gassen, 8,6 kg propangas/time. Det svarer

til cirka 2,5 g/m2. Omregnet er det 110 KJ/m2 mens CO2-ud-

ledningen er på knap 7 g/m2. Med 7 behandlinger når man

770 KJ/m2 og en CO2-udledning på 49 g/m2. Samlet er ener-

giforbruget 910 KJ/m2 og CO2-udledningen cirka 60 g/cm2.

Skum, Spuma

Ifølge leverandøren kan man behandle 600 m2/time. Trakto-

rens energiforbrug pr. behandling er da cirka 120 KJ/m2 og

CO2-udledningen 9 g/m2. Det oplyses at der kræves  2-3 be-

handlinger pr. år. Siger man 2,5, bliver det årlige energifor-

brug 300 KJ/m2 mens CO2-udledningen er 36 g/m2.

Hertil kommer diesel til at omvarme vandet, cirka 0,03 li-

ter/m2 ifølge leverandøren. I energi svarer det til til cirka

1000 KJ/m2 og en CO2-udledning på cirka 75 g/m2. Med 2,5

behandlinger når man op på 2500 KJ/m2 og en CO2-udled-

ning på 188 g/m2. Lagt sammen med tallene for traktoren er

energiforbruget 2800 KJ/m2 og CO2-udledningen 210 g/m2.

Varmt vand, Heatweed

Den selvkørende løsning behandler ifølge leverandøren

20.000 m2 på 7,5 timer eller cirka 2700 m2 pr. time. Ifølge

levarandøren anvendes 11,5 liter diesel til opvarmning af

1.000 liter vand og 5 liter diesel i timen til fremdrift af køre-

tøjet. Ved 4 behandlinger giver det et samlet energiforbrug

på cirka 760 KJ/m2 og en CO2-udledning på cirka 60 g /m².

Det er ikke oplyst om tallene indeholder merkørsel, arbejds-

tid og økonomi til genpåfyldning af vand.

gangspunktet er her redskabs-

indkøb efter de priser leveran-

dørerne oplyser: 1 mio. kr. for

varmtvandsmaskinen, 1 mio.

for skummaskinen, 0,314 mio.

for gasbrænderen og 0,489

mio. for pesticidsudstyret.

I beregningerne for de to

ikke-selvkørende løsninger

(pesticidsprøjten og gasbræn-

deren) er der indlagt investe-

ring i en traktor med en vægt

på 0,5 da det må antages at

den højst anvendes halvdelen

af året til ukrudtsbekæmpelse.

Når investeringen analyseres

ses der på ydelsen (annuiteten)

på et 8-årigt lån (med en rente

på 0,5%). 30 år er valgt for at

gøre det simpelt da de forskel-

lige teknologier alle har for-

skellig levetid og som kan væ-

re svær at fastsætte.

I figuren er ydelsen (kr./m2) i

sat i forhold til behandlet are-

al (m2) for hver af de fire løs-

ninger. Ydelsen er høj, og for-

skellen mellem løsningerne er

stor når det behandlede areal

er lille, men begge dele falder

når det behandlede areal sti-

ger. Ved et behandlet areal på

en halv million m2 går både

ydelsen og forskellen mellem

løsningerne mod nul. Men før

det kommer dertil, ligger gas-

brænderen og pesticidet bedst

til.

Omkostningen pr. m2 for de

fire løsninger er i notatet stil-

let op i et skema med indeks-

tal hvor pesticidløsningen

(med WeetIt og glyphosat) er

sat til 1 som baseline. Investe-

ringen i maskiner bliver da 0,6

for den billigere gasbrænde-

ren med 2 og 2,3 for de to dy-

rere løsninger.

Drift og total

I indeksskemaet indgår også

driftsudgifterne der hovedsa-

gelig omfatter løn og energi

til traktor og redskab. Her er

pesticidløsningen billigst. Dy-

rest er skumløsningen Spuma

da den behandler et noget

mindre areal i timen så lønud-

giften stiger, men også et no-

get større forbrug af diesel,

særligt til opvarmning af vand,

trækker driftsudgifterne op.

Spuma er faktisk syv gange dy-

rere end Weed-It. Her er

varmtvandsløsningen Heat-

weed relativt billigere da den

ikke anvender så meget vand

og diesel, og samtidig præste-

rer et større areal pr. time.

Lægges sammen

Når indeks for investering og

drift lægges sammen, fortsæt-

ter tendensen. Det billigste al-

ternativ til Weed-It er Heat-

weed som totaløkonomisk ko-

ster godt 2 gange så meget.

Envo-Dans gasbrænder når

dog omtrent samme niveau

som HeatWeed.

Også energiforbrug og CO2

er lagt ind i indeksskemaet.

Det viser tydeligt at Weed-It er

den behandlingsform som er

langt bedst på miljø og klima,

og den er også den klart billig-

ste. De andre tre løsninger er

mellem 2,5 og godt 7 gange så

dyr. Forskellen flugter ifølge

notatet nogenlunde med kom-

munernes skøn der var at de

prsticidfrie metoder er 1,5 og 3

gange så dyre.

Spumaløsningen med skum

ligger i den dyre ende på alle

parametre undtaget investe-

ringen hvor kun varmtvands-

løningen er lidt dyrere. Imel-

lem yderpunkterne ligger gas-

brænderen (Envo-Dan) og

varmtvandsmaskinen (Heat-

weed) med ret ens tal bortset

fra at gasbrænderløsninger er

billigst i indkøb.

Forskellene er dramatiske,

også når man tager højde for

de mange forbehold. Lignen-

de dramatiske tal fremgik af

artiklen ‘Beregn midlets øko-

nomi og miljøbelastning’ i

Grønt Miljø 3/2021 s. 62 hvor

udgangspunktet var Miljøsty-

relsens pesticidbelastningsbe-

regner hvor man kan sammen-

ligne forskellige slags pestici-

der i pris og miljøvenlighed. sh

løsninger, energiforbrug & CO
24


