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Den billigste og nemmeste måde at forsy-
ne økologisk dyrkede afgrøder med næ-
ringsstoffer er ved grundgødskning tidligt
forår før planteetablering. Det vil sige ind-
arbejdning af grøngødning eller husdyr-
gødning. I mange afgrøder er der imidler-
tid også behov for tilførsel af supplerende
næring efter planteetablering. Denne top-
dressing eller eftergødskning finder såle-
des sted i løbet af sommerperioden, me-
dens planterne er i god vækst.

Gylle og hygiejne
Til eftergødskning af grønsager er det mu-
ligt at anvende gylle.Af hygiejniske grunde
og på grund af risiko for smitte med kim
fra husdyrgødningen er en del avlere imid-
lertid tilbageholdende med at anvende
gylle til topdressing af grønsager. Proble-
met er størst ved produktion af grønsager,
som ikke varmebehandles, men spises rå.
Der skal dog her bemærkes, at det ikke er
dokumenteret, at kontaminering af grøn-
sager udgør et sundhedsmæssigt problem.

Mobil grøngødning
Resultater fra et tidligere projekt med mo-
bil grøngødning viste, at det ved topdres-
sing er muligt at øge udbyttet af økologisk
dyrkede grønsager. Resultaterne viste
imidlertid også, at det er særdeles vigtigt,
at næringsstofferne i den tilførte organi-
ske gødning frigives hurtigt, således at af-

grøden ikke på noget tidspunkt kommer til
at mangle næring. Hvis frigørelsen sker for
langsom, går plantevæksten i stå med ud-
bytte- og kvalitetstab til følge.
Frigørelsen af næring fra organisk materia-
le er i høj grad afhængig af materialets
indhold af næringsstoffer. Er koncentratio-
nerne af N, P og S lave, er C/N, C/P og C/S
tilsvarende høje, og næringsstofferne vil
kun frigives langsomt.
I det tidligere projekt arbejdede vi med
forskellige grøngødninger, såvel frisk grøn-
masse, ensileret grønmasse og tørret
grønmasse. Her erfarede vi, at det er væ-

sentligt, at organiske gødninger til efter-
gødskning er let håndterbare og tilgænge-
lige, når der er behov for eftergødskning.
En tørret og pelleteret gødning opfylder
disse krav. Selv om tørring er en energi-
krævende proces, har denne form for kon-
servering den fordel, at gødningen kun ve-
jer cirka en tiendedel af frisk grønmasse
eller ensilage. Dette er en stor fordel ved
transport og udbringning, og når gødnin-
gen er tørret og pelleteret, lettes indar-
bejdningen i jorden mellem planterækker.

Økologisk handelsgødning
I det følgende vises resultaterne af en
sammenligning af syv forskellige organiske
produkter, som kan fås i almindelig handel.
Produkterne er grønmasse, fodermidler el-
ler restprodukter. Alle produkter er tørret
og pelleteret, bortset fra lupinfrø og raps-
kage, der er knuste. De organiske produk-
ter blev i to år, 2008 og 2009, tilført som
supplerende gødning til grønkål og blad-
selleri. Gødningerne blev indarbejdet i jor-

Topdressing
af øko-grønsager
Også økologisk dyrkede af-
grøder kan have behov for
tilførsel af ekstra gødning.
Syv forskellige organiske
produkter, der kan fås i
almindelig handel som
tørret og pelleteret, er
sammenlignet. Resultater-
ne viste, at organiske stof-
fer med et lavt C/N-forhold
er hurtigtvirkende og resul-
terer i et merudbytte.

GØDNINGSPILLER – Grønkål tilført gødningspiller før øverlig indbearbejdning i jorden.

Finansiering
Projektet blev støttet af Fonden for
Økologisk Landbrug og af Skyttes
Gartneri.
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den samtidig med en mekanisk ukrudtsbe-
handling. Forsøget med grønkål blev ud-
ført på et økologisk drevet areal ved DJF i
Årslev. Bladselleriforsøget blev udført på
Skyttes Gartneri i Dømmestrup. Forsøgene
blev gennemført i tre gentagelser.
Ved udplantning blev der udtaget jord-
prøver til vurdering af jordens gødnings-
status. Til grønkål blev der i 2008 grund-
gødsket med 100 kilo total-N per hektar
tilført med Monterra Malt. Kløvergræs el-
ler rajgræs blev indarbejdet i jorden i det
tidlige forår. Kulturforhold i øvrigt fremgår
af faktaboksen nederst på siden.
Analyser af de syv forskellige organiske
produkter viste, at nogle af disse (især fis-
kemel og Monterra 13) har et meget højt
indhold af N og et meget lavt C/N-forhold.
Det indikerer, at tilgængeligheden af N er
stor, og at N-virkningen er hurtig (tabel 1).
Fiskemel, hønsegødning og rapskage har et
højt indhold af P, medens Monterra Malt
har et højt indhold af K. Det største ind-
hold af S blev fundet i Monterra 13 og
Monterra Malt. Følgende produkter var
økologisk producerede: Hønsegødning,
grønpiller, lupinfrø, og rapskage. Monterra
Malt, Monterra 13 og fiskemel Naturox er
økologisk godkendte gødninger.

Merudbytte
Eftergødskning med 60 kilo total-N per
hektar til grønkål resulterede i en øget
produktion (figur 1). Tilførsel af lupinfrø
eller fiskemel havde i begge forsøgsår
størst effekt, men også Monterra Malt og
Monterra 13 gav et stort merudbytte. Af
de anvendte organiske produkter var grøn-
piller det produkt, der havde det højeste
C/N-forhold. Effekten af grønpiller var dog
på niveau med blandt andet hønsegød-
ning. Det tyder på, at der er andre egen-
skaber end blot C/N, som har betydning
for, hvor effektivt de enkelte gødningspro-
dukter virker.

I bladselleri var der desværre en del plan-
teudfald på grund af fugleskade, hvilket re-
sulterede i stor variation mellem de tre
gentagelser.Vi fandt derfor ikke nogen sik-
ker forskel mellem de organiske gødninger.
I 2009 blev der før udplantning af bladsel-
leri målt et stort indhold af N-min i jorden.
Dette kan måske forklare, hvorfor en top-
dressing på 50 kilo total-N per hektar ikke
resulterede i noget statistisk sikkert mer-
udbytte her.
I grønkål udgjorde den salgbare andel af
hele planten godt 80 procent, medens an-

delen i bladselleri var cirka 60 procent (fi-
gur 1). Effekten af de enkelte behandlinger
på salgbart udbytte svarede til effekten på
den totale produktion.

N-optag
Tilførsel af supplerende gødning resultere-
de i et øget indhold af N i planterne, bort-
set fra bladselleri i 2009. Da både N-ind-
hold og planteproduktion var øget, blev
der fundet et øget samlet N-optag i grøn-
kål eftergødsket med lupinfrø, fiskemel,
Monterra Malt og Monterra 13. I bladselle-
ri havde topdressing ikke nogen sikker ef-
fekt på optagelse af N.

N-min
Under væksten blev jordens indhold af
plantetilgængeligt N (N-min) registreret. I
grønkål var der i maj måned 50-60 kilo N-
min per hektar i 0-50 centimeter dybde.
Ved høst var dette indhold reduceret til
omkring 15 kilo per hektar. Da der i ugødet
behandling blev optaget cirka 150 kilo N
per hektar, må der i løbet af vækstperio-
den være blevet optaget N fra dybere
jordlag samt frigjort en del N ved minera-
lisering af organisk stof i jorden.
I bladselleri blev jordens indhold af N-min
registreret flere gange i løbet af sæsonen.
Hvor der ikke blev eftergødsket, aftog ind-
holdet af N-min fra omkring 70 kilo per

C/N-forhold og målt indhold af hovednæringsstoffer
i de anvendte organiske produkter til eftergødskning.

C/N N P K S

kg/t kg/t kg/t kg/t

Hønsegødning (Øko 4-1-2) 8 43 14 24 5

Grønpiller (Øko kløvergræs) 16 26 3 22 3

Lupinfrø (Øko gødning) 8 51 5 9 2

Rapskage (Øko presserest) 9 50 10 12 7

Monterra Malt 8 49 6 42 24

Monterra 13 4 118 5 18 28

Fiskemel Naturox 4 113 25 10 8

Tabel 1
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Kulturforhold samt datoer for udplantning, eftergødskning og høst.

Grønkål Reflex Bladselleri Tango

2008 2009 2008 2009

Forfrugt Italiensk Vårbyg Kløver- Kløver-
rajgræs med udlæg græs græs

N-min (kg N pr. ha i 0-25 cm) 48 28 29 108

N-min (kg N pr. ha i 25-50 cm) 16 23 31 44

P-tal (mg P pr. 100 g jord) 2,8 2,5 8,6 4,7

K-tal (mg K pr. 100 g jord) 11,1 19,7 10,4 8,0

Rt 6,6 6,6 6,2 6,1

Udplantning 9. maj 29. maj 15. maj 26. maj

Topdressing 11. juni 25. juni 19. juni 26. juni

Høst 29. juli 21. sept. 19. aug. 25. aug.

Grønkål Bladselleri
Blade Stok Salgbart Afpuds
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Figur 1. Produktion af grønkål og bladselleri i relation til topdressing med forskellige orga-
niske produkter. Grønkål og bladselleri blev tilført henholdsvis 60 og 50 kilo total-N per
hektar. Afpuds bestod af ydre blade, top og små planter. Den lodrette streg angiver den
mindste statistisk sikre forskel. Gennemsnit af to års forsøg.
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hektar i 0-25 centimeter dybde i starten af
juli (tre uger efter topdressing) til omkring
20 kilo per hektar ved høst (figur 2).
Når der blev tilført topdressing, øgedes
indholdet af N-min i jorden. Ved ef-
tergødskning af bladselleri med fiskemel,
lupinfrø eller Monterra 13 var N-min ind-
holdet 40-50 kilo per hektar større end i
ugødet behandling i slutningen af juli (fem
uger efter topdressing). Da kun en del af
den tilførte gødning med 50 kilo total-N
per hektar formodes at være blevet fri-
gjort på dette tidspunkt, kan stigningen i
N-min på 40-50 kilo per hektar ikke alene
skyldes frigørelse af N fra gødningerne. År-
sagen til den fundne stigning er uvis, men
en mulig forklaring kan være, at de tilførte
gødninger har fremmet frigørelse af N fra
jordens indhold af organisk stof; altså en

såkaldt ’priming’-effekt. Tilførsel af grøn-
piller, som havde et højt C/N-forhold, øge-
de ikke jordens N-min indhold.

Priser
Sammenlignet med gylle er anvendelse af
tørrede piller af fodermidler eller restpro-
dukter en forholdsvis dyr løsning, specielt
hvis gødningerne er produceret af økologi-
ske råvarer (tabel 2). Her ses, at økologisk
producerede produkter er næsten dobbelt
så dyre som sammenlignelige konventio-
nelle produkter, der er godkendte i økolo-
gisk jordbrug.Tørrede piller skal derfor kun
anvendes, hvis der opstår behov for sup-
plerende gødning under væksten.Ved pro-
duktion af grønsager og andre højværdi-
afgrøder, hvor kvaliteten har stor betyd-
ning, vil en eftergødskning dog ofte kunne

betale sig, hvis forsyningen med nærings-
stoffer viser sig at være utilstrækkelig. I
økologisk produktion skal den primære
næringsstofkilde dog altid være grund-
gødskningen med grøngødning eller hus-
dyrgødning. Efter en god kløvergræsfor-
frugt vil det endog ofte ikke være nødven-
digt at grundgødske med husdyrgødning.

Konklusioner
Resultater fra forsøg med de syv forskelli-
ge organiske produkter tilført som supple-
rende gødning til grønkål viste, at alle gød-
ninger øgede produktionen i forhold til
ugødet behandling. Det største merudbyt-
te blev opnået ved eftergødskning med fi-
skemel, lupinfrø og Monterra 13.
Tørrede piller af fodermidler er, sammen-
lignet med gylle, en forholdsvis dyr gød-
ning, specielt hvis der er anvendt økologi-
ske råvarer. Disse piller skal derfor kun an-
vendes, hvis der opstår behov for supple-
rende gødning i produktion af højværdi-
afgrøder.Til gengæld er der ingen risiko for
kontaminering med sygdomskim fra gød-
ningen. l
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Ved anvendelse af ikke-økologiske
organiske produkter som gødning el-
ler jordforbedringsmiddel gælder
følgende regler:
• Ved brug af biprodukter fra raps,
soja eller majs skal der foreligge
dokumentation for, at det ikke in-
deholder genetisk modificeret ma-
teriale.

• Ved brug af biprodukter af ani-
malsk oprindelse skal der indhen-
tes tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

• Husdyrgødning, herunder tørret
hønsegødning, må ikke stamme fra
jordløst brug.
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Økologisk producerede (Øko) og økologisk godkendte (Konv.) organiske produkters deklarerede
N-indhold og pris (december 2009).

Produkt Leverandør Produktions- N Pris Pris

form procent kroner per ton kroner per kilo N

Øko Hønsegødning 4-1-2 Farmergødning Øko 4 3500 97

Binadan 5-2-4 (kyllingemøg) DLG Konv. 5 2310 51

Grønpiller Vestjyllands Andel Øko 2,4 2300 106

Grønpiller Vestjyllands Andel Konv. 2,4 1290 60

Øko gødning (knuste lupinfrø) Farmergødning Øko 6 6000 111

Rapskage (koldpresset) Aarhusegnens Andel Øko 5 3600 81

Rapskage (koldpresset) Aarhusegnens Andel Konv. 5 1800 40

Monterra Malt Borregaard BioPlant Konv. 4 3450 96

Monterra 13 Borregaard BioPlant Konv. 13 4420 38

Fiskemel Naturox DLG - 11,5 9160 88

Tabel 2

Priser er beregnet på grundlag af levering af hele paller eller storsække. Der kan ofte opnås rabat ved levering i løs vægt og ved levering af større partier. Ved beregning af N-pris er
der regnet med et tørstofindhold på 90 procent.

Figur 2. Effekt af topdressing med forskellige organiske produkter til bladselleri på indhold
afNmin i 0-25 centimeter dybde (kg/ha) i løbet af dyrkningsperioden og ved høst. Lupinfrø
og Monterra 13 har til dels sammenfaldende punkter. Gennemsnit af to års forsøg. Der var
ikke statistisk sikker forskel mellem behandlingerne.


