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Økologisk mælkeproduktion er karakteriseret af græssende køer i modsætning til danske
konventionelle bedrifter, hvor størstedelen af
køerne holdes indendørs. Kvægs trampen reducerer porøsiteten i de første fem til ti centimeter af jorden. Det betyder en lav infiltration
på jordoverfladen, hvilket giver en større sandsynlighed for transport fra overfladen gennem
jorden i makroporer. Hurtig vandbevægelse
gennem makroporer går udenom jordens matrix
og reducerer herved nitratudvaskningen.

Makroporestrømning

afhænger af jordens hydrauliske ledningsevne og
nedbørsintensiteten. Vand
vil kun flyde fra jordens
matrix ud i den ikke-kapillære makropore, hvis jorden
er vandmættet. Denne
situation er mest hyppig i
efteråret og vinteren. Kvæg
afgræsser stadig i efteråret,
og der er et stort potentiale
for udvaskning af nitrat fra
urinpletter på denne tid af
året (figur 1). På den anden
side kan transport i makroporer forårsage at regnvand
forbigår store dele af jorden,
hvor højere koncentrationer
af nitrat findes og derfor
forsinker udvaskningen.
Ved intensiv afgræsning
reduceres porøsiteten de
første fem til ti centimeter
af jorden. Dette reducerer
den hydrauliske ledningsevne, hvilket giver en større
sandsynlighed for at indlede
makroporetransport i overfladen (figur 2). Samtidig
stimulerer de længerevarende kløvergræsmarker i
kvægbrugssædskifter regnormepopulationen. Regnorm kan i betydeligt omfang
øge jordens makroporøsitet.
Dybdegående arter, som

er særligt begunstigede
af økologisk landbrug og
græsmarker, skaber vedvarende lodrette gangsystemer
som når de dybe jordlag.
Det betyder, at der efter
nogle års afgræsning opstår
en overjord, hvor tætheden
af finere makroporer er
blevet reduceret pga. kvægs
afgræsning, og hvor mange
permanente lodrette gange
af dybdegående regnorm
er forbundet til overfladen.
Figur 3 viser den model, vi
testede i ICROFS projektet,
OrgGrass, hvor vi undersøgte, hvordan tre års afgræsning i kløvergræsmarker
kan påvirke risikoen for
nitratudvaskning i efteråret.
Eksperimentet
Forsøget blev placeret inden
for kvægbrugssædskiftet på
lerblandet sandjord i Foulum. Sædskiftet, som blev
omlagt til økologi i 1987, er
blandt de ældste økologiske
forsøg i Danmark. Der blev
udført et vandingsforsøg i
3. års kløvergræs, med slæt
eller afgræsning (8 kvier
pr. ha fra maj til oktober).
Hver parcel blev på en time
vandet med 18,5 mm, der
indeholdt et ikke-reaktivt
sporstof (bromid). 24 timer

Figur 1. I denne situation faldt der meget nedbør, mens jorden var
tæt på at være vandmættet. Efter tre år i græs uden afgræsning eller trafik med tunge maskiner, er der mange makroporer (> 30 m)
og de er godt forbundet i det øverste jordlag. Regnvand vil blive
transporteret langsomt gennem en stor del af porevolumen og vil
mobilisere opløste stoffer.

Figur 2. Igen faldt der meget nedbør mens jorden var tæt på at
være vandmættet. Kvægs trampen har reduceret de finere makroporer og øget snoetheden. Regnvand vil passere jordmatrix i
denne situation med lavere risiko for nitratudvaskning til følge.
Men urinpletter ville til gengæld hurtigt transporteres til underjorden gennem de præferentiel strømningsveje.

efter vanding blev bestemt
makroporer større end 1
mm på det vandrette plan i
fem dybder. Bromidkoncen-
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tration i jord blev analyseret i de samme dybder og
tætheden af regnorm blev
opgjort. Alt arbejdet i mar-
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ken fandt sted i oktober 2008
hvor jordens vandindhold
svarede til markkapaciteten.
Konsekvenser af kvægs
trampen på nedadgående
vandtransport
Resultaterne af vandingsforsøget viste, at koncentrationen af bromid var
signifikant større ved
afgræsning end ved slæt
under 30 cm’s dybde (Figur
4). Mængden af vand som
blev transporteret ned var
større med afgræsning til
mindst 1 meters dybde. Hastigheden af vandtransport
var højere ved afgræsning,
hvilket viser at præferentiel
strømning gennem store
makroporer skete i et større
omfang end ved slæt. Nedbørsintensiteten og jordens
vandpotentiale er to meget
vigtige faktorer med hensyn
til forekomsten af præferentiel strømning. Kombinationen af en nedbørsintensitet
på 18,5 mm pr. time og et
jordvandspotentiale tæt på
markkapacitet er en situation som sker flere gange i
løbet af et år i Danmark.
Tætheden af de
største makroporer
Vi observerede tilsvarende
tætheder af makroporer i
de to behandlinger, både i
10 og 30 cm’s dybde. Vi skal
huske, at kun de største
makroporer blev registreret
(dvs. større end 1 mm; per
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definition er en makropore
større end 30 m). Volumenvægten målt i 10 cm’s dybde
var signifikant større i parceller med afgræsning sammenlignet slæt (1,48 og 1,54
kg m-3), hvilket indikerer
en reduktion af porøsiteten
i denne dybde for parceller
med afgræsning.
Regnormepopulationen
Der blev fundet en lidt lavere regnormetæthed i parceller med afgræsning (figur
5). Kvægs trampen reducerede tætheden af regnorme
i det øverste jordlag, mens
dybdegående arter ikke blev
påvirket. Disse resultater
understøttes af andre undersøgelser. Afgræsning påvirker primært regnormearter,
der lever i overfladen og det
øverste jordlag. Dybdegående arter er mindre følsomme
over afgræsning, idet de er
beskyttede i de permanente
lodrette gange.
Konklusioner
Et mærkningsforsøg viste en
dybere nedsivning af vand,
når kløvergræsmarken blev
udsat for afgræsning. Det
indikerer, at præferentiel
strømning gennem store
makroporer finder sted, og
at regnvand kan passere
jordens matrix under tilsvarende eller mere ekstreme
forhold end
i dette

Figur 3. Vores hypotese var, at tre års afgræsning i kløvergræsmarker kan reducere risikoen for nitratudvaskning i efteråret ved at
øge makroporestrømningen.
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Figur 5. Tætheden af regnorm var lidt lavere ved afgræsning end
ved slæt. Kvægs trampen reducerede tætheden af regnorm, der lever i det øverste jordlag (Endogæisk). Dybdegående arter (Anecic)
blev ikke påvirket af afgræsningen.

eksperiment. Vi forventer at denne hydrauliske
funktionsmåde reducerer
risikoen for udvaskning af
nitrat i jorden. Konklusionen fra vandingsforsøget
blev støttet af undersøgelser
af porøsitet og regnormeaktivitet. Tre års afgræsning førte til en reduktion
af porøsitet i det øverste
jordlag, men påvirkede ikke
tætheden af makroporer
større end 1 mm i diameter.
Disse makroporer er ofte
forbundet med aktiviteten af regnorme, der lever
under jordoverfladen, især

dybdegående arter, som er
mindre følsomme over for
kvægs trampen.

Læs mere

Du kan finde mere information
om FØJO III forskningsprojektet OrgGrass på ICROFS hjemmeside: http://www.icrofs.dk/
Sider/Forskning/foejoIII_orggrass.html
Projektet er finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
of Fiskeri.

Figur 4. Koncentrationen af bromid i jord, som er proportional
med mængden af vand transporteret nedad, var i 30 cm’s dybde
større ved afgræsning end ved slæt. Forskellige bogstaver angiver
signifikante forskelle mellem de to behandlinger.
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