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Ved mobil grøngødning forstås en grøn-

masse, som flyttes fra den mark, hvor

grønafgrøden dyrkes, til en anden mark,

hvor den anvendes som gødning til en

salgsafgrøde. Grønmassen kan være frisk

eller konserveret ved ensilering, kompo-

stering eller tørring.

I økologisk produktion af grønsager kan

eftergødskning være nødvendigt for at

sikre udbytte og kvalitet. Grønsagsaf-

grøden kan eftergødskes med gylle eller

anden husdyrgødning, men avlere af grøn-

sager er imidlertid tilbageholdende med at

anvende gylle eller ajle på grund af risiko

for smitte med kim fra husdyrgødningen.

Problemet her er størst ved produktion af

grønsager, som ikke varmebehandles, men

spises rå.

Anvendelse af en mobil plantebaseret

gødning til eftergødskning af grønsager er

endvidere relevant, fordi der ofte er man-

gel på økologisk husdyrgødning i de egne

af landet, hvor der dyrkes mange grønsa-

ger.

I denne artikel omtales resultater fra to års

forsøg med mobil grøngødning hos tre

grønsagsproducenter. Resultaterne viser,

at C/N-forholdet har stor betydning for,

om en grøngødning virker.

C/N-forhold

Er C/N-forholdet for højt, vil den tilførte

grønmasse fastlægge en del af jordens

kvælstof og dermed reducere udbyttet

eller måske frigive kvælstoffet for sent og

dermed øge risikoen for udvaskning af

kvælstof.

En grøngødnings C/N-forhold skal helst

være lavere end 15 og gerne under 12, hvis

gødningen skal virke hurtigt, hvilket er til-

fældet ved eftergødskning af især kortva-

rige kulturer.

N-indhold

Som en tommelfinger-regel kan man

regne med, at C-indholdet i grøngødninger

er 40-42 procent af tørstoffet. Man behø-

ver derfor kun at måle N-indholdet for at

kunne beregne gødningens C/N-forhold.

Et C/N-forhold på 15 svarer til et N-ind-
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Den billigste og nemmeste

måde at forsyne en økologisk

afgrøde med næringsstoffer

er ved grundgødskning før

etablering. Bliver der et behov

for eftergødskning, skal C/N-

forholdet i en mobil grøngød-

ning helst være lavere end 15,

og gerne under 12, hvis den

skal virke hurtigt.

Mobil grøngødning

Bladselleri
Hos Lars Skytte Jensen i Dømmestrup

blev bladselleri tilført tre mængder (kilo

total-N per hektar) af ensilage eller

grønpiller. Tilførsel af stigende mængder

af grønpiller øgede total produktion og

salgbart udbytte af bladselleri samt kon-

centration af N i produktet (tal i søjler).

Dette tal viser den direkte effekt af

gødskningen. Den lodrette sorte streg

angiver LSD-værdien (mindste statistisk

sikre forskel) for salgbart udbytte. På

gødsknings-tidspunktet i 2005 og 2006

var jordens indhold af N-min henholds-

vis 31 og 84 kg per hektar.

Tilførsel af ensilage resulterede i 2005 i

nogle planteudfald og N-mangel. Den

manglende respons af ensilage i 2005

skyldtes et højt C/N-forhold på 29, som

formodentlig resulterede i N-immobili-

sering. Til sammenligning var C/N-for-

holdet i grønpiller 14. Gødskning øgede

koncentrationen af N i 2005, men ikke i

2006 hvor det maksimale udbytte blev

opnået ved tilførsel af cirka 300 kilo

total-N i grønpiller eller cirka 400 kilo

total-N i ensilage. Her var ensilagens

C/N-forhold 16.

ENSILAGE – Bladselleri gødsket med ensi-

lage.
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hold på cirka 2,7 procent i tørstoffet. En

god grøngødning skal altså have et N-ind-

hold, der er større end 2,7 procent. I grøn-

piller og ensilage angives N-indholdet ofte

som rå-protein, og her skal koncentratio-

nen af rå-protein være større end 17 pro-

cent.

Slet-tidspunkt

Grøngødningens N-indhold og C/N-for-

hold kan styres ved at høste på optimalt

tidspunkt. Under væksten øges en plantes

indhold af strukturvæv, hvilket betyder, at

indholdet af N i plantevævet fortyndes. Af

tabellen ses, hvorledes koncentrationen af

N aftager samtidig med, at C/N-forholdet

stiger med stigende alder af rødkløver og

lucerne.

Som en tommelfinger-regel kan man

regne med, at en grønmasse skal høstes

før eller ved begyndende blomstring, ellers

bliver N-indholdet for lavt.

Konservering

Da optimalt slet-tidspunkt er meget vig-

tigt, kan anvendelse af friskhøstet grøn-

masse til gødning være vanskeligt at styre.

Det er nemlig rigtig svært at få optimalt

slet-tidspunkt (med optimalt N-indhold i

gødningen) til at falde sammen med opti-

malt tidspunkt for eftergødskning af grøn-

sagsafgrøden. Det er derfor relevant at

kunne konservere grøngødninger høstet

ved optimalt N-indhold, så gødningen er

klar på det tidspunkt, hvor behovet for

eftergødskning opstår. En grønmasse kan

konserveres ved ensilering, kompostering

eller tørring.

Gødskning 

Selv om tørring i kunsttørreanlæg er en

energikrævende proces, har denne form

for konservering den fordel, at gødningen

kun fylder cirka en tiendedel af den friske

grønmasse. Dette er en stor fordel ved
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Forsøgene er gennemført med støtte

fra Direktoratet for FødevareErhverv

og grønsagserhvervet.

FAKTA

På Billeslund ved Gram blev to forskelli-

ge mængder af frisk grønmasse af læge-

stregbælg, grønpiller og knuste ærtefrø

afprøvet i vinterporre i 2005. Det blev

tilstræbt at eftergødske med 70 og 140

kilo total-N per hektar. C/N-forholdet i

de tre gødninger var henholdsvis 11, 14

og 12. På gødskningstidspunktet var jor-

dens indhold af N-min 29 kilo per hek-

tar.

Eftergødskning med den største gød-

ningsmængde af de tre gødninger resul-

terede i planter med mørkere bladfarve

end de øvrige behandlinger. Tilførsel af

gødning øgede produktionen, og den

største vækst blev opnået ved tilførsel af

den største mængde af grønpiller eller

frisk grønmasse. LSD-værdien er angivet

som en sort lodret streg. Produktionen

blev opgjort i slutningen af november.

Der blev ikke registreret udbytte ved

høst forår 2006.

2006

I 2006 blev efterårsporrer eftergødsket

med tre mængder af ensilage eller grøn-

piller, som havde et C/N-forhold på hen-

holdsvis 19 og 14. På gødsknings-tids-

punktet var jordens indhold af N-min

110 kilo per hektar. Planterne blev

høstet midt i november.

Udbyttet øgedes med stigende tilførsel

af ensilage eller grønpiller og den største

vækst opnåedes ved tilførsel af den stør-

ste gødningsmængde. Den lodrette

streg angiver LSD-værdien for salgbart

udbytte. Grønpiller var mere effektive

end ensilage. Koncentrationen af N øge-

des med stigende tilførsel af gødning.

N-indhold og C/N-forhold i rødkløver og lucerne høstet med to ugers interval.

Sletdato N procent C/N

Rødkløver 19. maj 3,9 11,0

1. juni 3,5 12,1

14. juni 2,7 15,9

Lucerne 23. maj 4,0 10,9

7. juni 3,6 12,2

21. juni 3,1 14,2

GRØNPILLER – Porrer gødsket med grøn-

piller.

Grønmasse
4.1 procent N

Grønpiller
3.0 procent N

Ærtefrø
3.7 procent N

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

1.7 1.9 2.4 1.8 2.1 1.8 2.2

2005

0 122 244 70 140 65 130

Pr
o

du
kt

io
n 

(k
ilo

 p
er

 k
va

rd
ra

tm
et

er
)

------  ------      ------  ------

                      

50

40

30

20

10

0

1.5 1.7 1.8 2.4 1.8 2.3 2.8

2006

0 114 228 342 114 228 342

Pr
o

du
kt

io
n 

(t
o

n 
pe

r 
he

kt
ar

)

Afpuds

< 20 mm

>20 mm

Ensilage
2.3 procent N

Grønpiller
3.0 procent N

Porre



ØKOLOGI

274 FRUGT & GRØNT JUNI 2007

transport og udbringning samt ved indar-

bejdning i jorden mellem planterækker.

Den bedste og hurtigste effekt af tilført

grøngødning opnås, når grønmassen ind-

arbejdes i jorden. Herved kommer en stør-

re del af grønmassen i direkte kontakt med

jordens mikroorganismer, som så frigiver

næringsstofferne til afgrøden.

Økonomi

Den billigste måde at forsyne afgrøden

med næringsstoffer er ved grundgødsk-

ning med husdyrgødning eller traditionel

grøngødskning, som indarbejdes i jorden

før planteetablering. Man skal altså til-

stræbe, at hovedparten af afgrødens

næringsstofbehov finder sted ved grund-

gødskning. Under væksten kan der imid-

lertid opstå mangel på N eller andre

næringsstoffer, og eftergødskning vil der-

for være nødvendigt.

Ved N-mangel vil det være relevant at

eftergødske med grønpiller eller ensilage.

Anvendelse af en plantebaseret gødning til

eftergødskning af grønsager er dog dyrere

end anvendelse af gylle. Prisen for grønpil-

ler ligger på cirka 1,50 krone per kilo. Til

sammenligning koster Binadan 5-2-4 godt

to kroner per kilo. Hvis der opstår N-man-

gel, vil eftergødskning af grønsager og

andre højværdiafgrøder dog altid kunne

betale sig. l

På Hammershøj Frilandsgartneri blev

gulerødder i 2005 eftergødsket med 120

kg total-N per hektar i grøngødninger

med forskellige C/N-forhold: Rødkløver-

hø med 11, 12 og 16 eller grønpiller af

rødkløvergræs med 14 og 17. Forfrugten

var kløver til frø, og på gødskningstids-

punktet var jordens indhold af N-min 53

kilo per hektar.

Eftergødskning påvirkede ikke udbyttet

af gulerødder (inklusive små gulerødder

og vedhæftet jord) eller N-procent i

plantetop. Forskelle i plantebestand og

ukrudtstryk var formodentlig årsag til

den manglende effekt.

2006

I 2006 blev effekten af grønpiller sam-

menlignet med animalsk gødning i form

af tørret hønsegødning og kvæggylle.

Forfrugten var korn med kløverudlæg, og

marken blev grundgødet med 70 kilo

total-N i gylle. I juli måned var jordens

indhold af N-min 104 kilo per hektar.

Forsøget viste, at eftergødskning ikke var

nødvendigt. Årsagen, til at der ikke var

behov for eftergødskning hverken i 2005

eller 2006, har formodentligt været, at

forfrugten og grundgødskningen levere-

de tilstrækkelige næringsstoffer. På tids-

punktet for eftergødskning var jordens

indhold af N-min højt begge år.

KLØVERGRÆSHØ – Gulerødder gødsket

med fintsnittet kløvergræshø.

2005 Gødning Produktion N

procent N ton per ha procent

Ingen eftergødskning - 54 2,1

Rødkløver-hø 3,9 52 2,3

Rødkløver-hø 3,5 49 2,3

Rødkløver-hø 2,7 60 2,1

Grønpiller 3,0 60 2,2

Grønpiller 2,6 52 2,2

LSD ns ns

2006 Total-N Produktion N

kg/ha ton per ha procent

Ingen eftergødskning 0 102 1,3

Grønpiller 94 98 1,4

Binadan 74 93 1,4

Gylle 50 106 1,5

LSD ns 0,2

På et seminar afholdt i Spanien blev

mulighederne for at eksportere

melonsorten ‘Piel de Sapo’ til

Tyskland diskuteret. Sorten bliver

produceret i Castilla-La Mancha

området. Problemstillingen er, at

melonen også i moden tilstand har

en dyb grøn farve med mørkere

pletter. På tysk kaldes sorten ‘tudse-

skind’ (‘Krötenhaut’).

Virksomheden Santiago Apostol

eksporterer en vis mængde af

denne melon til Tyskland og fortalte

om deres erfaringer. De leverer både

til supermarkedskæder og det tradi-

tionelle engrosmarked. Vanskelig-

heden har i første omgang været at

få kunderne til at acceptere den

grønne grundfarve, som man i

Tyskland forbinder med umoden-

hed. Et andet problem er melonens

størrelse. Piel de Sapo vejer op til

fire kilo, hvor man i Tyskland ønsker

en størrelse mellem et og to kilo. De

små sorteringer af denne melonsort

har det problem, at sukkerindholdet

er lavt.

Der arbejdes nu på ved hjælp af

dyrkningsteknikken af få et højere

sukkerindhold i de små meloner.

Hovedsæsonen for meloner fra

området er fra juli til september. For

at kunne præsentere sorten over en

længere periode på eksportmarke-

det, samarbejder man med produ-

center i Mucia, hvorfra der kan leve-

res fra medio maj til juni. Der for-

handles med producenter i Brasilien

og Costa Rica om levering udenfor

sæsonen. En udfordring her er, at

sukkerindholdet nok vil falde på

grund af den lange transport. En

anden problemstilling er, at produk-

tionen, som foregår i plasthuse, ikke

sikrer en optimal indre kvalitet.

MARKEDSNYT

Grønne spanske meloner til det tyske marked

Gulerod


