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Bilag 1 
 
Samlet redegørelse vedrørende potentiel udvaskning af næringsstoffer ved 
økologisk produktion af væksthusgrønsager 
 
 
Sammendrag 

De retningsgivende normer for tilførsel af gødning til væksthusgrønsager er forholdsvis høje. 
N-normen for tomat og agurk er således henholdsvis 2350 og 2100 kg/ha til en 9-måneders 
dyrkningssæson. Er dyrkningssæsonen kortere skal normen reduceres forholdsmæssigt. Der 
skelnes ikke mellem økologisk eller konventionel produktion, men da dyrkningssæsonen for 
økologisk produktion er kortere er normen tilsvarende lavere. 

Selv med reduceret gødningsnorm tilføres økologiske producerede væksthusgrønsager store 
mængder organisk materiale, som under nedbrydning frigiver næringsstoffer til planterne. 
Balanceberegninger viser at der ved økologisk produktion af tomat tilføres 300-800 N og 100-200 
P kg/ha mere end der fjernes. Overskuddet af K er derimod lille. Tilsvarende eller lidt lavere 
balanceværdier for N og P ses for øvrige økologisk producerede væksthusgrønsager. 

Balanceberegningerne udviser meget stor variation i overskud af næringsstoffer. Tab fra 
økologisk producerede væksthusgrønsager ser ud til at være på niveau med de konventionelt 
producerede grønsager dyrket ved de mest almindelige dyrkningsmetoder, især når der regnes på 
gødningstilførsel pr kg høstet produkt. 

Da der således er en risiko for udvaskning af N er der blevet stillet spørgsmål ved om N-
normen ved økologisk produktion af væksthusgrønsager er for høj. En gennemgang af litteraturen 
har vist at optagelse og udnyttelse af tilført gødning er ringere i økologisk produktion sammenlignet 
med konventionel produktion. Til produktion af 1 ton økologiske tomater anvendes således 
omkring 2.6 kg N medens der kun anvendes omkring 2.1 kg N til produktion af samme mængde 
konventionelt dyrkede tomater. 

Overskuddet af næringsstoffer vil kunne reduceres ved i højere grad at styre tilførslen i forhold 
til aktuelt forbrug. I stedet for at tilføre en meget stor mængde organisk gødning før plante-
etablering kan en mindre mængde gødning tilføres ved grundgødskning og en større mængde 
lettilgængelig gødning tilføres under væksten i forhold til afgrødens forventede behov. En sådan 
gødskningsstrategi vil formodentlig være mere fordelagtigt hvad angår udnyttelsen af 
næringsstoffer. 

I den konventionelle produktion kan udnyttelsen af tilført gødning øges ved at recirkulere 
næringsstofferne i overskudsvand. Recirkulering er ikke kun muligt i konventionel produktion, men 
kan også praktiseres i økologisk produktion. I bl.a. Sverige finder der allerede nogen økologisk 
produktion sted ved dyrkning i lukkede systemer. Ved dyrkning i lukkede systemer er der en risiko 
for ophobning af næringssalte, men danske forsøg har vist at det er muligt at producere økologiske 
tomater uden kvalitetsforringelser i et delvist lukket dyrkningssystem med recirkulering af 
overskudsvand. 

Denne gennemgang af litteraturen har vist at der i den økologiske produktion og især i den 
konventionelle produktion er muligheder for forbedringer med hensyn til at mindske risikoen for tab 
af næringsstoffer ved udvaskning. 
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Introduktion 

I henhold til de retningsgivende gødningsnormer må der til en 9-måneders dyrkningssæson 
tilføres op til 2350 og 2100 N kg/ha til henholdsvis tomat og agurk (Plantedirektoratet, 2008). Er 
dyrkningssæsonen kortere end 9 måneder skal normen reduceres forholdsmæssigt. N-normen for 
væksthus-salat er 900 kg/ha ved produktion af 7 hold pr år. For øvrige væksthusgrønsager er N-
normen 800 kg/ha. I lukkede dyrkningssystemer er der ikke nogen øvre grænse for tilførsel af N, P 
eller K. 

Normtallene for P er 500, 450, og 150 kg/ha til henholdsvis tomat, agurk og salat, og 
normtallene for K er 4000, 3200, og 1400 kg/ha for de tre afgrøder. Disse normer er gældende 
uden hensyntagen til om afgrøderne dyrkes økologisk eller konventionelt. 

Umiddelbart synes normtallene for væksthusgrønsager at være meget høje, men tilsvarende 
optages og fjernes der også store mængder næring med de høje udbytter, der opnås ved 
væksthusproduktion. I intensiv produktion af tomat angives en optagelse, i mg pr m2 pr dag, på 
560 N, 160 P, og 920 K (Gysi & von Allmen, 1997). I løbet af en 9-måneders dyrkningssæson 
svarer disse værdier, i kg/ha, til 1500 N, 450 P, og 2500 K.  

I økologisk produktion er én af grundpillerne at øge jordens indhold af organisk stof og at få 
opbygget en pulje af næringsstoffer i organiske forbindelser, som kan forsyne afgrøderne med 
næringsstoffer efterhånden som det organiske stof nedbrydes. Puljen af organisk bundne 
næringsstoffer holdes ved lige ved at tilføre organisk materiale, bl.a. husdyrgødning, grøngødning, 
og forskellige organiske restprodukter som for eksempel vinasse. De organiske gødningsstoffer 
tilføres såvel før som under afgrødevæksten.  

Ved økologisk produktion af væksthusgrønsager dyrkes disse i jord beriget med organiske 
næringsstoffer. Når der tilføres store mængder af organisk stof til jord opstår der imidlertid risiko for 
tab af næringsstoffer ved udvaskning. Risikoen for udvaskning er specielt stor hvis der vandes 
med overskud. Ofte vandes der netop med overskud på 15-30% for at være sikker på at alle 
planter får tilstrækkeligt med vand, idet der er uensartethed i doseringen af vand og forskelle 
mellem de enkelte planteindividers behov for vand og gødning. 

Da der således er en risiko for udvaskning af næringsstoffer er der blevet stillet spørgsmål ved 
om normtallene ved økologisk produktion af væksthusgrønsager er for høje. En gennemgang af 
litteraturen skal søge at vurdere denne risiko for tab af næringsstoffer. I nærværende gennemgang 
fokuseres på optag af hovednæringsstofferne N, P og K i tomater, agurker og peberfrugt dyrket i 
væksthus. Endvidere fokuseres på indhold af lettilgængeligt N i jorden samt balanceberegninger. 

 
 

Optag af næringsstoffer 
Ved dyrkning af tomat, agurk og andre væksthusgrønsager opnås meget store udbytter idet 

der enten høstes løbende over en lang periode eller dyrkes flere hold samme år (Tabel 1). I tomat 
og agurk er kulturperioden ofte 7-10 måneder. I agurk er dyrkningen dog ofte delt i 2 hold pr år og i 
væksthussalat er det ofte muligt at dyrke 5-7 hold i hver sæson.  

I Tabel 1 præsenteres optag af N, P og K i væksthusgrønsager dyrket konventionelt og 
økologisk. Ved optag forstås her summen af optag i høstproduktet, optag i afpudsede blade og 
optag i blade, stængler og umodne frugter ved afsluttende høst. 

Af Tabel 1 ses at der optages op til 900 N, 300 P, og 1700 K i kg/ha pr år i konventionelt 
dyrkede tomater. I økologisk dyrkede tomater er optagelsen af N omkring 80% af optagelsen i de 
konventionelt dyrkede tomater. De tilsvarende tal for P og K er omkring 50% og 95%. Årsagen 
hertil er bl.a. af kulturperioden i økologisk dyrkede tomater ofte er kortere end i konventionelt 
dyrkede tomater. Ved økologisk dyrkning er udnyttelsen af tilført gødning lavere end ved 
konventionel dyrkning. På baggrund af data i Tabel 1 findes at til produktion af 1 ton økologisk frugt 
anvendes omkring 2.6 kg N medens der anvendes 2.1 kg N til produktion af samme mængde 
konventionelt dyrkede tomater. 
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Kultur-
Afgrøde periode Udbytte N P K Bemærkning Kilde

mdr/år t/ha kg/ha kg/ha kg/ha

Tomat Konv. - 570 888 188 - Interveiw-
undersøgelse Halberg et al., 2006 

Tomat Konv. 9,7 400 860 209 1500 Monitering i 5 
gartnerier i 1 år Voogt, 1993

Tomat Konv. 6,3 150 303 - 459 Forsøg, 1 år Schwarz et al., 1996

Tomat Konv. 6,5 370 970 360 1790 Forsøg, 1 år Gysi & von Allmen, 1997

Tomat Konv. 4,8 193 431 - 605 Forsøg, 2 år Gent, 2008

Tomat Øko. - 350 608 128 - Interveiw-
undersøgelse Halberg et al., 2006 

Tomat Øko. 5,8 145 645 - - Forsøg, 1 år Rührer et al., 2003

Tomat Øko. 6,8 205 467 64 803 Monitering i 10 
gartnerier i 5 år Ögren & Homman, 2004

Tomat Øko. 7,2 379 698 146 1265 Forsøg, 2 år Sørensen &               
Thorup-Kristensen, 2006 

Tomat Øko. 6 139 389 - - Forsøg, 1 år Kumar et al., 2007

Agurk Konv. 2 hold 470 557 140 - Interveiw-
undersøgelse Halberg et al., 2006 

Agurk Konv. 6,9 574 1476 325 2140 Forsøg, 2 år Willumsen, 1996

Agurk Konv. - 133 408 92 550 Forsøg, 1 år Ward, 1967

Agurk Konv. 7,7 123 480 - - Forsøg, 2 år Guo et al., 2008

Peberfrugt Øko. 6 137 455 58 655 On-farm forsøg   
i 1 år Cuijpers et al., 2005

P/T/A a Øko. - - 737 - - Monitering i 7 
gartnerier i 4 år Cuijpers et al., 2008 

a Peberfrugt (43%), tomat (39%), agurk (18%)

Tabel 1. Salgbart udbytte og optag af N, P og K i total plantemasse af væksthusgrønsager dyrket 
konventionelt og økologisk. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
I agurk er der en meget stor spredning i de fundne litteratur-data for næringsstof-optag. I 

danske forsøg er optaget af N, P og K beregnet ved at sammenholde ugentlige næringsstof-
tilførsler med analyserede ændringer af næringsstoffernes koncentration i rodzonen. I en dansk 
interview-undersøgelse angives at der i frugter og planter optages omkring 560 N kg/ha ved 
dyrkning af 2 hold konventionelt producerede agurker pr år.  

 
 

Dyrkningsmetoder 
I konventionel produktion kan væksthusgrønsager dyrkes direkte i jord, men den gængse 

dyrkningsform er dyrkning i stenuldsblokke hvor der er mulighed for recirkulering af 
overskudsvand. Stenuld er et inaktivt medium med en vis vandholdende evne således at 
stenuldsblokke kan fungere som buffer for vand og næringsstoffer. Bufferkapaciteten er dog langt 
mindre sammenlignet med jord. Herudover findes der dyrkningsmetoder hvor bufferkapaciteten er 
endnu mindre, bl.a. NFT (Nutrient Film Technique), PPH (Plant Plane Hydroponic), og Aeroponic. 
Ved disse metoder recirkuleres ligeledes. 
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Ved at recirkulere vand efter afdræning af stenuldsblokke kan der spares vand og gødning. 
Således angiver Halberg et al. (2006) en besparelse på 25-35%. I en sammenligning af forskellige 
dyrkningssystemer fandt Gysi & von Allmen (1997) et tab på 20% N, 50% P, og 30% K ved 
dyrkning af tomat i stenuld. Ved dyrkning i NFT og Aeroponic var der ikke noget tab af N og tabet 
af P og K var væsentlig lavere. I forsøg med tomat i NFT og PPH fandt Schwarz et al. (1996) ikke 
noget tab af hverken N eller K. I disse sammenligninger skal det her bemærkes, at det tab af 
næringsstoffer, der finder sted ved udledning af det cirkulerende vand ved afslutning af forsøgene 
ikke er indregnet. Ved dyrkning i jord fandt Gysi & von Allmen (1997) et tab på 40% N, 65% P, og 
55% K. En del af dette tab fandt sted ved udvaskning (1200 N kg/ha). 

På baggrund interviewundersøgelsen af Halberg et al. (2006) er N-tabet ved udvaskning og 
bortskaffelse af brugt gødningsvand beregnet til omkring 1400 N kg/ha i konventionel produktion af 
tomat og agurk uden recirkulering. Ved recirkulering var tabet reduceret til omkring 850 N kg/ha pr 
år. Disse tab svarer til henholdsvis 60% og 50% af tilført N. Årsagen til at der også sker et tab ved 
recirkulering skyldes at det er nødvendigt at udskifte det cirkulerende vand flere gange i løbet af 
dyrkningsperioden fordi der ophobes næringssalte. Ved økologisk produktion kunne tabet 
reduceres yderligere til 6-700 N kg/ha, svarende til 45% af tilført N. 

Økologisk producerede væksthusgrønsager dyrkes hovedsageligt direkte i jord hvortil der er 
tilført organisk stof, primært husdyrgødning. I lighed med de konventionelt dyrkede planter vil 
økologisk dyrkede planter også kunne dyrkes i lukkede systemer med mulighed for recirkulering af 
overskudsvand.  

I forsøg med tomat blev dyrkning direkte i jord sammenlignet med dyrkning i lukkede 
dyrkningsrender med kompost og et kombineret system hvor rødderne ligeledes optog vand og 
næring fra den omgivende jord, men med fortsat mulighed for recirkulering. Resultaterne viste at 
udbyttet var tilfredsstillende i alle tre dyrkningssystemer, men at det største udbytte (385 t/ha efter 
7.2 måneders kulturperiode) blev opnået i det kombinerede system (Sørensen & Thorup-
Kristensen, 2006). Resultaterne viste endvidere at risikoen for tab af næringsstoffer ved 
udvaskning var stærkt reduceret ved dyrkning i det kombinerede system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skitse af 3 dyrkningssystemer til økologisk produktion (Sørensen & Thorup-Kristensen, 2006). 
 
 
Jordens indhold af lettilgængeligt N (N-min) 

I økologisk produktion er én af hjørnestenene at få opbygget en pulje af næringsstoffer i 
organiske forbindelser, der efterhånden som det nedbrydes kan forsyne afgrøderne med 
næringsstoffer. Som regel tilføres langt den største del af den organiske gødning før 
planteetablering. Herudover holdes puljen af organisk bundne næringsstoffer ved lige ved at tilføre 
organisk materiale i løbet af vækstperioden. 

Nedbrydningen af det organiske stof påvirkes især af jordens fugtighed og temperatur samt det 
organiske stofs beskaffenhed, bl.a. C/N-forhold. Jordens indhold af N-min er endvidere påvirket af 
planternes optagelse og tab ved udvaskning eller denitrifikation. Det resulterer i at der kan opstå 
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mangel på næringsstoffer i perioder hvor planterne optager store mængder næring, og i kontrast 
hertil, at der kan opbygges et stort indhold af næringsstoffer i jorden i perioder hvor tilvæksten er 
langsom samt ved afslutning på dyrkningssæsonen (Rührer et al., 2003; Guo et al., 2007).  

Indholdet af N-min i flere jordlag ned til 2.5 m’s dybde blev moniteret i et tomatgartneri i 
november måned ved afslutning på dyrkningssæsonen. Resultaterne viste at indholdet af N-min 
var 1350 kg/ha i 0-2.5 m når der blev dyrket ikke-podede planter (Kristian Thorup-Kristensen, ikke 
publiceret). Hvis planterne derimod var podet på en kraftigvoksende og modstandsdygtig 
grundstamme var indholdet af N-min dog kun 442 kg/ha. Hovedparten af den målte N-min blev 
fundet i det øverste 1 m jordlag. 

I forsøgene med forskellige dyrkningsmetoder til økologiske tomater, podet på grundstamme, 
fandt Sørensen & Thorup-Kristensen (2006) efter 2 års dyrkning i jord et indhold af N-min på 410 
kg/ha i 0-1 m’s dybde i oktober måned. Såfremt planterne blev tilført supplerende gødning 
(omkring 500 N kg/ha pr år) var indholdet af N-min 1320 kg/ha. Til sammenligning var indholdet af 
N-min i det kombinerede dyrkningssystem hvor overskudsvand blev recirkuleret kun 190 og 250 
kg/ha efter henholdsvis uden og med supplerende gødskning. 

I forsøg med 2 hold agurk pr år i 2 år fandt Guo et al. (2008) et indhold af N-min på 350 kg/ha i 
0-0.3 m’s dybde ved afslutning på dyrkningssæsonen når planterne blev gødsket efter normal 
praksis. Hvis den supplerende gødskning blev reduceret fra 1300 N kg/ha til 600 kg/ha kunne 
indholdet af N-min i 0-0.3 m’s dybde reduceres til 220 kg/ha. 

I bestræbelser på at reducere N-tab ved udvaskning gennemføres forsøg med reduceret N-
tilførsel. I en spansk undersøgelse i konventionelt dyrkede væksthustomater med 30% 
overskudsvanding kunne N-tab ved udvaskning reduceres med 70% ved at reducere N-tilførslen 
med 60% vel og mærke uden udbyttenedgang (Munoz et al., 2008). 

I den svenske og den hollandske monitering blev jordens indhold af nitrat fulgt ved gentagne 
målinger gennem dyrkningssæsonen (Ögren & Homman, 2004; Cuijpers et al., 2005). Cuijpers et 
al. (2005) konkluderede at tilførsel af en stor grundgødskning var fordelagtig med hensyn til at 
forsyne afgrøden med nitrat i den tidlige vækst. På sigt var tilførsel af en stor gødningsmængde 
derimod ikke fordelagtigt, da en stor pulje af mineraliserbart N i organisk materiale begrænser 
mulighederne for en mere præcis gødningstildeling. Tilførsel af en lav grundgødskning i 
kombination med tilførsel af supplerende lettilgængelig gødning i løbet af vækstperioden viste sig 
at være en god gødskningsstrategi (Cuijpers et al., 2005). En lignende gødskningsstrategi 
afprøves i øjeblikket i danske forsøg med økologisk produktion af grønsager på friland. 

 
 

Input-Output Balancer 
Ved balance-beregninger af N, P og K sættes optag i total plantemasse (output) i relation til 

tilførsel (input) af såvel grundgødning før planteetablering som supplerende gødning i løbet af 
vækstperioden. For N fås følgende sammenhæng (1):  

 
Nbalance = Ngrundgødning + Nsupplerende gødning – Noptag                                         (1) 

 
Af Tabel 2 ses at N-balancen i høj grad er afhængig af N-tilførslen. Jo mere N der tilføres, des 

større bliver forskellen mellem tilført N og optaget N. Samtidig ses at udnyttelses-% aftager. Ved 
høje balance-værdier er risikoen for N-tab ved udvaskning eller denitrifikation størst. Resultater fra 
moniteringer af input-output i en række kommercielle væksthuse i Sverige og Holland gennem flere 
år viser at N-udnyttelsen ligger på 60-70% (Ögren & Homman, 2004; Cuijpers et al., 2008). 

Sammenligning af forskellige dyrkningssystemer viser at mængden af uudnyttet gødning kan 
reduceres ved at genanvende næringsstofferne i overskudsvand (Tabel 2). Ved dyrkning i lukkede 
systemer er det muligt helt at balancere N-input og N-output (Schwarz et al., 1996; Gysi & von 
Allmen, 1997). Reelt vil der dog altid være et N-tab da det ofte er nødvendigt at udskifte det 
cirkulerende vand flere gange i løbet af dyrkningsperioden fordi der ophobes næringssalte. Ved 
afslutning på dyrkningssæsonen vil det cirkulerende vand ikke blive genanvendt til den næste 
kultur.  
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Udnyt-
Afgrøde Dyrkningsmetode Input Output Balance telse Udbytte Bemærkning Kilde

kg/ha kg/ha kg/ha % t/ha
Tomat Konv. Aeroponic 1000 1000 0 100 400 Forsøg, 1 år Gysi & von Allmen, 1997

Konv. NFT 1000 1050 -50 105 420
Konv. PPH 1200 1000 200 83 330
Konv. Stenuld Ra 1150 850 300 74 330
Konv. Jord 1900 950 950 50 360

Tomat Konv. Stenuld 2350 888 1462 38 570 Interveiw- Halberg et al., 2006 
Konv. Stenuld Ra 1810 888 922 49 570 undersøgelse
Øko. Jord 1471 608 863 41 350

Tomat Øko. Jord 745 467 279 63 205 Monitering i 10 
gartnerier i 5 år Ögren & Homman, 2004

Tomat Øko. Jord 1565 700 865 45 372 Forsøg, 2 år Sørensen &               
Øko. Kombib 1655 695 960 42 385 Thorup-Kristensen, 2006 

Agurk Konv. Stenuld 2100 557 1543 27 470 Interveiw- Halberg et al., 2006 
Konv. Stenuld Ra 1617 557 1060 34 470 undersøgelse

Agurk Konv. Jord 1410 408 1002 29 133 Forsøg, 1 år Ward, 1967
Agurk Konv. Kontrol 0 351 -351 - 95 Forsøg, 2 år Guo et al., 2008

Konv. Grundgødc 611 421 191 69 105
Konv. Normald 1932 471 1461 24 119
Konv. N-mine 1204 490 715 41 127

Peber Øko. 5.3 : 1f 1266 455 811 36 137 On-farm forsøg  Cuijpers et al., 2005
-frugt Øko. 5.6 : 1 1329 455 874 34 137 i 1 år

Øko. 2.0 : 1 750 455 295 61 137
Øko. 1.4 : 1 850 455 395 54 137
Øko. 0.7 : 1 500 455 45 91 137
Øko. 3,2 : 1 1050 455 595 43 137

P/T/Ag Øko. Jord 1087 737 350 68 - Monitering i 7 
gartnerier i 4 år Cuijpers et al., 2008 

a Dyrking med recirkulering af overskudsvand
b Kombineret dyrkningssystem (halv-åbent) med recirkulering af overskudsvand
c Gødning tilført ved grundgødskning alene; Dyrkning direkte i jord
d Normal praksis
e Supplerende gødning beregnet efter N-min metoden
f Fordeling af grundgødning (kompost) og supplerende gødning (fjermel); Dyrket direkte i jord
g Peberfrugt (43%), tomat (39%), agurk (18%)

Det er ikke kun ved konventionel produktion at det er muligt at recirkulere næringsstofferne i 
overskudsvand. Det kan også praktiseres i økologisk produktion. I Sverige finder der nogen 
økologisk produktion sted ved dyrkning i lukkede systemer (Gäredal & Lundegårdh 1998; Ögren & 
Homman, 2004). Ved dyrkning i lukkede systemer er der en risiko for ophobning af næringssalte, 
også i økologisk dyrkningsmedie. Danske forsøg med tomat viste at der kan opstå 
kvalitetsforringelser når planterne dyrkes i et lukket økologisk dyrkningssystem (Sørensen & 
Thorup-Kristensen, 2006). Dyrkning i et halv-åbent system, hvor recirkulering af overskudsvand 
var muligt, resulterede derimod ikke i kvalitetsforringelser. 

 
 
Tabel 2. N-balanceberegning (input – output) og N-udnyttelse (output / input) samt opnået udbytte 
af væksthusgrønsager produceret under forskellige dyrkningsbetingelser. 
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Udnyt-
Afgrøde Dyrkningsmetode Input Output Balance telse Udbytte Bemærkning Kilde

kg/ha kg/ha kg/ha % t/ha
Tomat Konv. Aeroponic 480 390 90 81 400 Forsøg, 1 år Gysi & von Allmen, 1997

Konv. NFT 500 390 110 78 420
Konv. PPH 520 340 180 65 330
Konv. Stenuld Ra 550 330 220 60 330
Konv. Jord 760 360 400 47 360

Tomat Konv. Stenuld 468 188 280 40 570 Interveiw- Halberg et al., 2006 
Konv. Stenuld Ra 360 188 172 52 570 undersøgelse
Øko. Jord 276 128 148 46 350

Tomat Øko. Jord 147 64 83 44 205 Monitering i 10 
gartnerier i 5 år Ögren & Homman, 2004

Tomat Øko. Jord 415 148 268 36 372 Forsøg, 2 år Sørensen &               
Øko. Kombib 425 144 281 34 385 Thorup-Kristensen, 2006 

Agurk Konv. Stenuld 418 140 278 33 470 Interveiw- Halberg et al., 2006 
Konv. Stenuld Ra 322 140 182 43 470 undersøgelse

Agurk Konv. Jord 296 92 204 31 133 Forsøg, 1 år Ward, 1967
Peber Øko. 5.3 : 1c 220 58 162 26 137 On-farm forsøg  Cuijpers et al., 2005
-frugt Øko. 5.6 : 1 205 58 147 28 137 i 1 år

Øko. 2.0 : 1 105 58 47 55 137
Øko. 1.4 : 1 120 58 62 48 137
Øko. 0.7 : 1 100 58 42 58 137
Øko. 3,2 : 1 195 58 137 30 137

a Dyrking med recirkulering af overskudsvand
b Kombineret dyrkningssystem (halv-åbent) med recirkulering af overskudsvand
c Fordeling af grundgødning (kompost) og supplerende gødning (fjermel); Dyrket direkte i jord

Ved økologisk produktion er udnyttelsen af tilført P under 50% og balancetallene tilsvarende 
høje (Tabel 3). Udnyttelsen af tilført K er væsentlig større og ligger typisk på 70-100% (Tabel 4). 
Udnyttelsen af såvel P som K øges ved recirkulering af overskudsvand. Medens en stor del af den 
uudnyttede P fikseres til jorden vil uudnyttet K kunne tabes ved udvaskning. 

 
 
Tabel 3. P-balanceberegning (input – output) og P-udnyttelse (output / input) samt opnået udbytte 
af væksthusgrønsager produceret under forskellige dyrkningsbetingelser. 
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Udnyt-
Afgrøde Dyrkningsmetode Input Output Balance telse Udbytte Bemærkning Kilde

kg/ha kg/ha kg/ha % t/ha
Tomat Konv. Aeroponic 2050 1700 350 83 400 Forsøg, 1 år Gysi & von Allmen, 1997

Konv. NFT 2000 1900 100 95 420
Konv. PPH 2450 2050 400 84 330
Konv. Stenuld Ra 2350 1600 750 68 330
Konv. Jord 3900 1700 2200 44 360

Tomat Øko. Jord 785 803 -18 102 205 Monitering i 10 
gartnerier i 5 år Ögren & Homman, 2004

Tomat Øko. Jord 1165 1240 -75 106 372 Forsøg, 2 år Sørensen &               
Øko. Kombib 1305 1285 20 98 385 Thorup-Kristensen, 2006 

Agurk Konv. Jord 439 550 -111 125 133 Forsøg, 1 år Ward, 1967
Peber Øko. 5.3 : 1c 890 655 235 74 137 On-farm forsøg  Cuijpers et al., 2005
-frugt Øko. 5.6 : 1 760 655 105 86 137 i 1 år

Øko. 2.0 : 1 850 655 195 77 137
Øko. 1.4 : 1 920 655 265 71 137
Øko. 0.7 : 1 920 655 265 71 137
Øko. 3,2 : 1 1080 655 425 61 137

a Dyrking med recirkulering af overskudsvand
b Kombineret dyrkningssystem (halv-åbent) med recirkulering af overskudsvand
c Fordeling af grundgødning (kompost) og supplerende gødning (fjermel); Dyrket direkte i jord

 
Tabel 4. K-balanceberegning (input – output) og K-udnyttelse (output / input) samt opnået udbytte 
af væksthusgrønsager produceret under forskellige dyrkningsbetingelser. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Konklusioner 

Ved produktion af økologiske væksthusgrønsager tilføres store mængder organisk materiale, 
som under nedbrydning frigiver næringsstoffer til planterne. Balanceberegninger viser at der ved 
økologisk produktion af tomat tilføres 300-800 N og 100-200 P kg/ha mere end der fjernes. 
Overskuddet af K er derimod lille og ofte endog i underskud. Tilsvarende eller lidt lavere 
balanceværdier ses for øvrige økologisk producerede væksthusgrønsager. 

Ved et overskud på 800 N kg/ha er der en risiko for N-tab ved udvaskning idet der 
nødvendigvis må vandes med et lille overskud. Selv om der regnes med en vis årlig indlejring af N 
i den organiske pulje øges risikoen for N-tab ved udvaskning når et årligt overskud akkumuleres 
over flere år. Monitering af N-min indhold i et kommercielt gartneri viste da også et meget høje 
værdier. 

Balanceberegningerne for N, P og K udviser meget stor variation i overskud. Tab fra økologisk 
producerede væksthusgrønsager ser ud til at være på niveau med de konventionelt producerede 
grønsager dyrket ved de mest almindelige dyrkningsmetoder, især når der regnes på 
gødningstilførsel pr kg høstet produkt. 

Da frigivelsen af næringsstoffer fra organisk gødning kun sker langsomt og da kulturperioden i 
økologisk dyrkede grønsager ofte er kortere end ved konventionel dyrkning er optagelse og 
udnyttelse af tilført gødning ringere i den økologiske produktion. Til produktion af 1 ton økologiske 
tomater anvendes således omkring 2.6 kg N medens der kun anvendes omkring 2.1 kg N til 
produktion af samme mængde konventionelt dyrkede tomater. 

Overskuddet af næringsstoffer vil kunne reduceres ved i højere grad at styre tilførslen i forhold 
til aktuelt forbrug. I stedet for at tilføre en meget stor mængde organisk gødning før plante-
etablering kan en mindre mængde gødning tilføres ved grundgødskning og en større mængde 
lettilgængelig gødning tilføres under væksten i forhold til afgrødens forventede behov. En sådan 
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gødskningsstrategi vil formodentlig være mere fordelagtigt hvad angår udnyttelsen af 
næringsstoffer. 

I den konventionelle produktion kan udnyttelsen af tilført gødning øges ved at recirkulere 
næringsstofferne i overskudsvand. Recirkulering er ikke kun muligt i konventionel produktion, men 
kan også praktiseres i økologisk produktion. I bl.a. Sverige finder der allerede nogen økologisk 
produktion sted ved dyrkning i lukkede systemer. Ved dyrkning i lukkede systemer er der en risiko 
for ophobning af næringssalte, men danske forsøg har vist at det er muligt at producere økologiske 
tomater uden kvalitetsforringelser i et delvist lukket dyrkningssystem med recirkulering af 
overskudsvand. 

Afslutningsvis kan det således konkluderes at der i den økologiske produktion og især i den 
konventionelle produktion er muligheder for forbedringer med hensyn til at mindske risikoen for tab 
af næringsstoffer ved udvaskning. 
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