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Muligheder og barrierer i den økologi-
ske planteproduktion og effekten på 
salgsafgrøder

Økologisk planteproduktion med høje og stabile udbytter skal stå på fi re ben: produktudvikling, 
teknologiudvikling, diversitet og management.
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Udfordringer
Økologisk planteproduktion er 
i sit fundament forskellig fra 
konventionel produktion men 
opererer i en virkelighed, der er 
formet efter konventionel pro-
duktion. Det drejer sig bl.a. om 
mekanisering, styringsværktø-
jer, ny teknologi og forbruger-
vaner. Yderligere er økologisk 
landbrug afhængig af den kon-
ventionelle produktion i forsy-
ningen med næringsstoffer og 
i sortsforædling. Det er en ud-
fordring at få denne virkelighed 
til at harmonere med økologi-
ens målsætninger om at udvikle 
en dyrkningspraksis, der tager 
størst mulig hensyn til miljø og 
natur, arbejder i lukkede stof-
kredsløb og reducerer jordbru-
gets forbrug af ikke fornybare 
fossile brændstoffer.

Den økologiske plantepro-
duktion skal producere gode 
udbytter og kvaliteter af de af-
grøder, der er efterspørgsel på. 
For økologiske planteavlere er 
problemet, at udbytterne ofte er 
for lave.  Det skyldes primært 
rodukrudt, mangel på kvælstof 

samt angreb af sygdomme og 
skadedyr. Det er en udfordring 
for økologisk landbrug at øge 
udbytterne og sikre en stabil 
produktion. 

Det må forventes, at den 
konventionelle forædling i sti-
gende grad vil anvende GMO. 
Sker dette, vil det sætte en stop-
per for økologiens mulighed for 
at anvende de konventionelt for-
ædlede sorter. Og hvad så?

En betydelig barriere for ud-
viklingen af den økologiske pro-
duktion fi ndes på øerne, hvor 
strukturudviklingen har frem-
met planteproduktionen på be-
kostningen af husdyrproduk-
tionen. Det betyder, at der må 
tænkes alternativt for at sikre en 
tilstrækkelig gødningsforsyning 
til afgrøderne. Et problem der 
øges væsentligt ved udfasning 
af konventionel husdyrgødning.

Muligheder
Robusthed er et centralt begreb i 
bæredygtig økologisk plantepro-
duktion. Det betyder, at produk-
tionen skal kunne opretholdes 
under de til enhver tid gældende 

vækstbetingelser med variatio-
ner i f.eks. klimaforhold, N-mi-
neralisering og i angreb af syg-
domme og skadedyr. Rodukrudt 
destabiliserer produktionen og 
udfordrer økologisk landbrugs 
integritet, da rodukrudt kon-
kurrerer med afgrøderne, og da 
mekanisk bekæmpelse medfø-
rer N-udvaskning, brug af fos-
sile brændstoffer og forringelse 
af jordstrukturen. Udvikling af 
en robust planteproduktion med 
høje og stabile udbytter omfat-
ter en koordineret indsats inden 
for produktudvikling, teknologi-
udvikling, diversitet og manage-
ment (fi gur 1). 

”Produktudvikling” skal op-
fattes i bred forstand, hvor også 
forædling af økologiske sorter 
og kvalitet af såsæd indgår. Og-
så anvendelsen af de økologiske 
produkter er central. Der er be-
hov for udvikling af produkter 
produceret på de afgrøder, der 
faktisk passer til økologisk pro-
duktion og kravene til robust-
hed. Det vil sige arter med f.eks. 
høj modstandsdygtighed over-
for sygdomme og skadedyr og 
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god konkurrenceevne over for 
ukrudt. 

Med hensyn til ”teknologi-
udvikling” så skal dyrknings-
koncepterne gentænkes. F.eks. 
er de store maskiner, der an-
vendes i økologisk landbrug, 
et udtryk for behovet for at ra-
tionalisere på grund af dyr ar-
bejdskraft. Men tunge maskiner 
truer jordens frugtbarhed og er 
derfor i modstrid med de øko-
logiske værdier. Faste kørespor 
og på længere sigt robottekno-
logien giver mulighed for at re-
ducere jordpakning i markerne. 
Også anvendelse af censorer til 
identifi kation af farligt ukrudt 
vil kunne bidrage til dyrknings-
systemernes robusthed. Tekno-
logiudvikling omfatter desuden 
bioteknologiske muligheder til 
behandling af plantemasse inklu-
sive biogasreaktorer. Etablering 
af biogasreaktorer i tilknytning 
til økologiske plantebedrifter vil 
kunne øge udbytterne fra grøn-
gødningsmarkerne, idet der både 
produceres ”gylle” og biogas. 

”Diversitet” skal opfattes 
bredt, fra jordens indhold af mi-
kroorganismer til blandinger af 
sorter og arter i markerne og 

videre til samdrift mellem be-
driftsgrene. Blandinger kan give 
robusthed, da de enkelte kom-
ponenter kan kompensere for 
hinanden og bidrage med sy-
nergi. På det bedriftsmæssige 
plan kunne f.eks. grønsagsav-
lere ”fl ytte ind” i de frugtbare 
kvægbrugssædskifter. Et andet 
eksempel på, hvor diversitet kan 
udnyttes, er i produktionen af 
vårsæd til modenhed. I bland-
sæd med f.eks. ærter er indhold-
et af protein i vårsæden større 
end i monokultur, hvilket er en 
fordel i forhold til såvel foder 
som til mel. 

God ”management” er for-
udsætning for en høj økologisk 
planteproduktion. God manage-
ment betyder også at producen-
terne tilrettelægger produktio-
nen på en måde så økologisk 
jordbrug bidrager til sikring af 
natur- og miljøværdier, der kan 
anerkendes af det omgivende 
samfund. Dette forudsætter et 
solidt videngrundlag og gode 
styringsværktøjer.

Konklusion
Gennem en integreret udvik-
lingsindsats vil de indre barrie-

rer på de økologiske planteavls-
bedrifter kunne håndteres. De 
ydre samfundsrelaterede bar-
rierer er vanskeligere at ændre, 
herunder recirkulationen af næ-
ringsstoffer i affaldsprodukter. 
Da det potentielle udbytteniveau 
for enkeltafgrøder i økologisk 
produktion altid vil være lavere 
end i konventionel produktion, 
er det vigtigt, at den økologi-
ske produktion reelt bidrager til 
sikring af natur- og miljøværdi-
erne.
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Figur 1. En robust økologisk planteproduktion med høje og stabile udbytter og med høj grad 
af integritet skal stå på fi re ben.


