
I 2004 blev et nyt økologisk pro-
jekt påbegyndt med titlen
’Specifikke grøngødninger til for-
bedring af økologiske grønsa-
gers kvalitet’. Projektet hører
under ’Frugt og Grønt Initiativet’
og finansieres af Direktoratet for
FødevareErhverv, grønsags-
erhvervet og Danmarks Jord-
brugsForskning. Et særkende
ved dette projekt er et stort antal
deltagende virksomheder, som
alle aktivt bidrager til projektets
gennemførelse.

Projektets formål
Det er projektets mål at udvikle
organiske grøngødninger med et

specifikt indhold af næringsstof-
fer og et specifikt C/N-forhold,
som kan bruges til at sikre ud-
bytte og kvalitet af grønsager.
Målet er endvidere at stabilisere
grønmassen ved kompostering,
ensilering eller tørring, således at
supplerende gødning kan tilføres
grønsagsafgrøder tidsnok til
sikre optimal vækst.
Gødningseffekten heraf vurderes
i forskellige grønsagsafgrøder.

Specifikke egenskaber
Man ved fra masser af forsk-
ning, at der er stor forskel på,
hvor meget kvælstof en grøn-
gødning frigiver, for eksempel
indeholder bælgplanterne ofte
meget kvælstof. Men hvad med
de andre næringsstoffer? Er der
bestemte arter, som kan anven-
des, hvis man har brug for en
gødning med stor frigivelse af
for eksempel fosfor, svovl eller
bor? Ved Danmarks Jordbrugs-
Forskning i Årslev blev der i
2004 gennemført en screening
af flere forskellige arter af grøn-
gødningsplanter med hensyn til
indhold af plantenæringsstoffer.
Planterne blev høstet ved
begyndende blomstring, som
anses for det tidspunkt, hvor
udbyttet er acceptabelt stort
samtidigt med, at koncentratio-
nen af næringsstoffer fortsat er
høj. En del afgrøder nåede dog
ikke dette udviklingsstadie før
høst. I tabel 1 ses resultaterne af
den kemiske analyse af en
række plantearter. 
Mellem disse arter blev der fun-
det meget stor spredning, hvil-
ket viser, at det vil være muligt
at finde arter med et højt indhold
af bestemte næringsstoffer.
Udover bælgplanterne havde
havesyre, farvevajd og brænde-
nælde et højt indhold af kvæl-
stof. Arter som havesyre, farve-
vajd, cikorie og brændenælde
havde et stort indhold af fosfor.
Indholdet af svovl var stort i de
korsblomstrede arter som farve-
vajd og olieræddike. En del af

den fundne variation skyldtes
dog forskelle i udviklingstrin ved
høst. 

Ensilage
Lars Skytte Jensen ønsker, at
husdyrgødningen udskiftes med
mobil grøngødning. I 2004 blev
der gennemført et forsøg i en 7-
års kultur af rabarber, hvor tre
forskellige mængder af kløver-
græs-ensilage blev sammenlig-
net med hønsegødning.
Forsøget resulterede ikke i ud-
bytteforskelle, men der var en

tendens til, at planter gødet med
ensilage havde et lidt lavere ind-
hold af svovl sammenlignet med
planter tilført hønsegødning. Den
ringe effekt skyldes sandsynlig-
vis, at virkningstiden af de tilførte
gødninger har været for kort.
Gødningerne blev tilført i marts
måned kun to måneder før høst,
mens udbyttet i en flerårig kultur
som rabarber i høj grad er resul-
tatet af foregående års vækst.
I 2005 gentages forsøget med
ensilage til rabarber.
Gødningerne er allerede i som-
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Specifikke grøngødninger 
En af udfordringerne ved

økologisk produktion af

grønsager er at sikre ud-

bytte og kvalitet ved

rettidig og korrekt

gødskning. Et økologisk

projekt søger at udvikle

organiske grøngødninger

med et specifikt indhold

af næringsstoffer. 
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Grøngødning
Ved grøngødning forstås normalt, at man dyrker en grønafgrø-
de, der efter indarbejdning i jorden virker som gødning til en
efterfølgende salgsafgrøde dyrket på samme areal. Den dyrke-
de grønafgrøde er ofte kvælstofsamlende.

Mobil grøngødning
Hvis den dyrkede grønafgrøde ikke indarbejdes i jorden, men
derimod høstes, transporteres og tilføres en salgsafgrøde dyr-
ket på et andet areal, taler man om mobil grøngødning.

Stabil grøngødning
Hvis en mobil grøngødning ønskes anvendt på et tidspunkt,
hvor det ikke er muligt at høste frisk grønmasse, kan denne
stabiliseres eller konserveres ved kompostering, ensilering eller
tørring. Herved er det muligt helt eller delvist at bevare grøn-
massens indhold af plantenæringsstoffer.

Specifik grøngødning
En grøngødnings indhold af næringsstoffer kan påvirkes ved
valg af planteart og høsttidspunkt. Herved er det muligt at
designe en grøngødning med specifikke egenskaber.

Tabel 1. Indhold af plantenæringsstoffer i forskellige arter af grøngødnings-
planter fra screeningsforsøg i 2004. Resultaterne er behæftet med nogen
usikkerhed, da afprøvningen er gennemført uden gentagelser.

Art N P K S B
% % % % ppm

Lucerne 2.0 0.22 1.5 0.11 33
Rødkløver 2.2 0.22 2.0 0.10 26
Stenkløver 1.6 0.22 1.3 0.07 24
Lupin 1.9 0.22 1.4 0.08 18
Bibernelle 1.5 0.27 1.5 0.13 30
Havesyre 2.0 0.47 3.0 0.12 24
Farvevajd 2.6 0.36 2.2 0.40 20
Cikorie 0.9 0.39 4.0 0.17 31
Olieræddike 0.8 0.24 1.5 0.17 21
Brændenælde 2.8 0.39 3.0 0.29 36
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meren 2004 tilført en to-års
kultur. Endvidere gennemføres
forsøg i bladselleri med forskelli-
ge mængder af grønpiller og
ensilage.

Kompost
Ved Barritskov ønskes anvendel-
sen af plantebaseret kompost
øget. I 2004 blev der dyrket
hestebønne, ærter og kløver-
græs. Produktionen af heste-
bønne mislykkedes dog. En
kompost er produceret ved at
blande kløvergræs, halm og
grønsagsafpuds i forholdet
40:40:20. Fra 2005 undersøges
gødningseffekten af denne kom-
post i rabarber. I porre undersø-
ges effekten af forskellige

mængder af ærter, frisk kløver-
græs og grønpiller.

Tørret gødning
Fra Yding Grønt er der ønske
om, at forsyningen af nærings-
stoffer til produktion af babyleaf
bliver mere stabil. I 2004 er det
derfor undersøgt, hvilken betyd-
ning tilførsel af to organiske
gødninger har på udviklingen af
rucola og spinat høstet som
babyleaf. Planterne blev dyrket
på en sandet jord. De organiske
gødninger, som var tørret og pil-
leret, blev tilført før såning.
Under væksten blev planternes
indhold af nitrat og jordens ind-
hold af N-min fulgt. I parceller,
hvor der ikke blev tilført gødning,

opnåedes ikke noget udbytte.
Tilførsel af organiske gødninger
øgede udbyttet væsentligt, men
udbyttet var ikke optimalt, idet
megen regn udvaskede store
dele af de tilførte næringsstoffer.
I 2005 vil der blive arbejdet vide-
re på at gøre forsyningen af
næringsstoffer til hurtigtvoksen-
de babyleaf-afgrøder mere sta-
bil. 
Fra 2005 vil der ved DJF i Årslev
blive dyrket en række forskellige
arter af grøngødningsplanter
blandt andet rødkløver, raps,
honningurt, boghvede og lucer-
ne, som høstes på forskellige
udviklingstrin og dernæst tørres.
Gødningsværdien af disse grøn-
gødninger afprøves i blomkål,

hvor handelskvalitet og produkt-
kvalitet vil blive vurderet.

Flydende grøngødning
Ved Hammershøj Frilands-
gartneri undersøges muligheden
for at kunne tilføre supplerende
grøngødning med gylleudlæg-
ger. Gødningsværdien af fire for-
skellige grøngødninger lagt i
vand blev derfor undersøgt ved
analyse for plantenæringsstoffer
og afprøvet i gulerod på
Hammershøj Frilandsgartneri.
Ved DJF i Årslev blev de samme
gødninger også afprøvet i is-
salat. Resultaterne heraf bliver
beskrevet i en artikel i Frugt &
Grønt nummer 6. I 2005 vil der
blive arbejdet videre med flyden-
de grøngødning til gulerod.
Ved Gartneriet Kaj Stengaard vil
der fra 2006 udføres forsøg med
flydende grøngødninger af lupin-
frø, ærtefrø og lucernepiller.
Gødningerne afprøves i agurk,
som vurderes for produktkvalitet
og kemisk sammensætning.

Afslutning
Med dette projekt håber vi at
kunne udvikle begrebet mobil
grøngødning, således at denne
kan anvendes, når der er behov
for tilførsel (uafhængig af høst-
tidspunkt af frisk grønmasse), og
således at valg af grøngødning
tilfredsstiller dette behov med
hensyn til C/N forhold og ind-
hold af fosfor, svovl og mikro-
næringsstoffer.
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Plantedirektoratet har her i foråret god-
kendt rækkedampning til bekæmpelse af
ukrudt i økologisk jordbrug.
Fladedampning på frilandsarealer er
derimod stadigvæk i strid med økologi-
reglerne.
Baggrunden for godkendelsen er, at
Danmarks JordbrugsForskning i flere år
har undersøgt effekten af rækkedamp-
ning på arealer til produktion af økologi-
ske frilandsgrønsager. Undersøgelsen har
vist, at rækkedampning er en effektiv tek-
nik til reduktion af ukrudt i rækken. Andre
undersøgelser har vist, at rækkedamp-

ning kun har en begrænset effekt på
mikroorganismerne i jorden. 
Følgende regler skal overholdes, for at
rækkedampning må anvendes i økolo-
gisk sammenhæng:
• der må maksimalt dampes i en bredde

af 15 centimeter
• den udampede del af overfladen (mel-

lem to rækker) skal mindst være dob-
belt så stor som den dampede del. Er
den dampede del 14 centimeter i
bredden, skal den udampede del der-
for i alle tilfælde være mindst 28 centi-
meter bred

• dampningen må maksimalt foretages
ned til en jorddybde af fem centimeter

• i alt må det dampede areal maksimalt
udgøre 25 procent af selve markens
opdyrkede overflade med den dampe-
de afgrøde. Foragre, hegn med mere,
der ikke dyrkes med samme afgrøde,
tæller ikke med i beregningen

• der må maksimalt dampes én gang i
afgrødens vækstsæson og kun i selve
rækken.

Der er endnu ikke udviklet en kommerciel
rækkedamper.

OLE BLOCH ENGELBREDT

Rækkedampning nu tilladt i økologiske kulturer

HAVESYRE – En af de plantearter, som indgik i screeningen for indhold af plantenæringsstoffer. Havesyre har et højt
indhold af kvælstof og fosfor.


