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Frugtbar jord
Tilfældig kørsel:
• Reducerer jordens porerum  pakket jord (under-, overjord)
• Hæmmer rodvækst  lavere udbytte
• Negative effekter for jordens luft, vand og klimagasser

Faste kørespor + pløjefri: 
• Bedre jordstruktur, naturlig lagdeling, mikro- og mesofauna 
• Positive effekter for porositet og infiltration
• Lavere mineralisering, kort sigt
• Ukrudt?



Forsøg hos DK grønsagsproducenter

Skiftekær Økologi, Tåsinge på lerjord (JB 6) 
Vostrup Øko, Tarm på grovsandet jord (JB 1)

Etableret 2013, målt 2015 og 2016. Sædskifte med (grøn)gødning
• Tilfældig kørsel
• Faste kørespor

Rodvækst målt med minirhizotroner

Målinger
Udbytte
Rodvækst (2 m)
Kvælstof i planter og jord (1,5 m)
Potentiel N mineralisering
Jordstruktur og pakning
Statistik mixed model, ikke randomiseret



5-årigt sædskifte Skiftekær



Udbytte Skiftekær

Markant højere udbytter 2015
Afgrødernes optagelse af kvælstof samme mønster
Nmin samme eller højere i faste kørespor (mineralis. hvidk. 2014  høj 
kart. 2015 høst, hokk. 2016) 



Rodvækst Skiftekær

Tidligere, dybdere og flere rødder (undtagen rødb. 2015 og kart. 2016)



Rodvækst Vostrup Øko

• Udbytte i rødbede 2015 ikke signifikant påvirket 
(dog 10%)

• Flere rødder ved høst
• Jordens Nmin samme
• Kartofler 2014 synlig forskel 

Kartofler 2014



Jordstruktur, pakning og mineralisering
Skiftekær og Vostrup

Spadeprøve: Ingen forskel på Skiftekær. Ikke brugbar på JB1. 
Prøv den!

Penetrationsmålinger
Potentiel N mineralisering
(aerob inkubation, overjord, forår og efterår, 25oC, 35 dage):

Ingen forskel

Vostrup



Faste kørespor i øko-grønsager

3. og 4. år efter omlægning til faste kørespor og pløjefri dyrkning:
• Markant større udbytter - men ikke hver gang!
• Kvælstofoptagelse stiger med væksten
• Bedre rodvækst
• Effekt af plantevækst og Nmin

• På ler og sand

Åbent hus Skiftekær 3. sept. 2015

Vostrup
Nmin prøver



Tjek ØLs hjemmeside ‘Økologi i Sporet’ 
og faste kørespor

Tak for opmærksomheden!
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