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En lang række undersøgelser
viser, at danske jorde generelt
er skadeligt pakkede som følge
af færdsel med stadig tungere
maskiner. Især for økologisk jord-
brug er det vigtigt at bibeholde og
fremme en velfungerende og sund
jord. Et norsk forsøg viser, at jord-
pakning giver større udbyttetab
i økologisk drevet end i konven-
tionelt drevet jord. Det skyldes,
at pakning reducerer betingelser
for omsætning  af tildelt husdyr-
gødning og en hæmmet rodvækst.
Da mængden af næringsstoffer
netop i økologisk jordbrug er be-
grænset er det vigtigt, at den til-
førte husdyrgødning kan blive
omsat. Samtidig er det vigtigt, at
planternes rødder frit kan afsøge
et stort jordvolumen for nærings-
stoffer  og vand.

Skadelig jordpakning er et vel-
kendt problem på lerjorde, der er
meget følsomme under våde for-
hold. Sandjorde er mindre sår-
bare, men skaden kan have rela-
tivt større betydning. Rodvæksten
er naturligt meget overfladisk på
grovsandet jord (typisk ~50 cm).
Derfor vil selv beskedne ændrin-
ger i roddybden – forårsaget af
pakning – mærkbart påvirke
mængden af plantetilgængeligt
vand og næringsstoffer. Færdsel
kan forårsage skadelig jordpak-
ning på grovsandede jorde, men
disse kan desuden være meget
kompakte fra naturens hånd, her-
under på grund af al-lag. Under-
søgelser af skadelig jordpakning
på grovsandede jorde er i høj
grad relevante, da denne jord-
type udgør 24% af det danske
landbrugsareal.

Pakning

Man skelner mellem jordpakning
af pløjelaget og underjorden. I
pløjelaget bestemmes omfanget
af jordpakning først og fremmest
af dæktrykket og andre egenska-
ber ved dækket. I dybder under
ca. 40 cm er det først og fremmest
vægten af maskinerne (dvs. aksel-
belastningen), der bestemmer om
jorden pakkes. I 20-40 cm dybde
har både dæktryk og akselbelast-
ning betydning for jordpakningen.
Endelig sker der en betydelig
jordpakning af underjorden i for-
bindelse med pløjning, hvor et
hårdt belastet traktorhjul kører
i furebunden. Næsten al dansk

landbrugsjord er pakket lige under
pløjedybde (pløjesål).

Skadelig jordpakning i pløje-
laget kan have alvorlige konse-
kvenser for plantevæksten det
første år, mens skaden forholds-
vis nemt udlignes ved næste pløj-
ning. Pakning af underjorden har
vist sig at være stort set perma-
nent, se figur 1. Naturlige proces-
ser som frost/tø og udtørring/op-
fugtning udbedrer kun i meget
begrænset omfang skaderne.

Forsøg med mekanisk løsning
og genpakning
I 2001 og 2002 blev der udført
et markforsøg ved Farre med

mekanisk løsning og genpakning
på en økologisk drevet grovsandet
jord (JB 1), se tabel 1. Jorden havde
en pakket underjord som følge af
al-lag kombineret med pakning
forårsaget af færdsel. Forsøgspar-
cellerne var 12 x 40 m og blev
anlagt med 4 fællesparceller
(blokinddeling).

Mekanisk løsning blev fore-
taget i august 2000 – hvorefter
arealet forblev urørt til foråret.
Forsøgsbehandlingen om foråret
blev begge år foretaget i sidste
halvdel af april. Forsøgsbehand-
lingerne blev så vidt muligt udført
hjul ved hjul, for på 2 år at efter-
ligne flere års færdsel.

Forud for anlæg i 2000 var af-
grøden helsæd vårbyg/ært med
kløvergræsudlæg. I 2001 var af-
grøden lupin med kløverudlæg,
og sidste forsøgsår igen helsæd
vårbyg/ært med kløverudlæg. Der
blev vandet efter behov. Første år
blev alle led gødet med 500 kg/ha
tørret vinasse, og andet år med 20 t
kvæggylle slangeudlagt – begge år
udbragt før såning. I led A, C og D
blev brugt maskiner, der er almin-
delige i dagens landbrug. Der blev
anvendt dæktryk mellem 1 og 2
bar. I led E (skånsom trafik) blev
der brugt de samme eller lettere
maskiner med dæktryk under 0,8
bar. Akselbelastning var under 6
tons. I led F  blev der i 2001 an-
vendt et bæltekøretøj til alle be-
handlinger og i 2002 et bæltekøre-
tøj til pløjning og såning. Ellers
som led E.

Penetreringsmodstanden
(modstanden mod nedpresning
af stålspyd i jorden) blev målt i
foråret 2001 og 2002 ved forårets
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Figur 1. Penetringsmodstand i en grovsandet jord målt 6 år efter pakning. Pak-
ning foretaget i oktober 1982 med 3 akslet dumper med totalvægt på 32 tons.
Dybdeløsning udført i oktober 1984. Penetreringsmodstand er et mål for, hvor
mange kræfter det kræver at presse et metalspyd gennem jorden. Kritisk grænse
for rodvækst ved 1,5-2MPa

Forsøgsled

A
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Løsning

Uløsnet
Grubning

Grubning
Grubning

Grubning

Pløjning og trafiksystem

Alm. pløjning, normal trafik
Alm. pløjning, normal trafik

On-land pløjning, normal trafik1

On-land pløjning, skånsom trafik

On-land pløjning, skånsom trafik med 
bæltetraktor

1 On-land pløjning – dvs- pløjning med alle 4 traktorhjul på land

Tabel 1. Forsøgsbehandlinger i markforsøg med mekanisk løsning og genpakning

vandindhold (markkapacitet). I
2002 blev der lavet målinger af
rodvækst i byg/ærteafgrøden ved
brug af den såkaldte trench profile
metode. Der graves et 80 cm dybt
hul og tælles rødder i 10x10 cm
måleflader på den ene profilvæg,
se foto på bagsiden. Der  blev
udtaget jord til bestemmelse af
tekstur og vandindhold ved mark-
kapacitet. Endelig blev bestemt
udbytte af helsæd vårbyg/ært
i 2002.

Mekanisk løsning og
genpakning
Dybdeløsning med grubber kan
forholdsvis effektivt løsne en stærkt
pakket underjord, se figur 1. Den
bedste virkning opnås ved løsning
under tørre forhold. Efter løsning
er jorden meget følsom overfor
genpakning til mindst det oprin-
delige niveau, medmindre jorden
behandles skånsomt efterfølgen-
de, se figur 2. Genpakning blev i
Farre-forsøget, se figur 2, effektivt
forebygget ved en kombination af
skånsom trafik (<0.8 bar dæktryk
og <6 t akselbelastning) og on-
land pløjning (led E). On-land
pløjning har også vist sig som et
effektivt redskab til at forebygge

genpakning af en løsnet pløje-
sål på lerjord (JB 6). Brug af bælte-
traktor medførte en overraskende
stor pakning af underjorden (led F).
I princippet skulle jorden udsættes
for en meget lav belastning ved
anvendelse af en bæltetraktor.
Den betydelige genpakning kan
skyldes en uensartet fordeling af
vægten på de enkelte trykruller,
som påvist i nylige svenske under-
søgelser.

Rodvækst
Rodmålingerne i Farre-forsøget
bekræfter, at rødderne har fået
bedre betingelser for dybdegående
vækst i den løsnede jord med mi-
nimal genpakning, se figur 3. Be-
mærk, at rodtætheden aftager me-
get stærkt under ca. 35 cm dybde i
alle behandlingerne. I den løsnede
jord med minimal genpakning var
der en lav rodtæthed, svarende til
fund af rødder i 25% af måleflad-
erne i ca. 55 cm dybde. I den uløs-
nede jord og den helt genpak-
kede jord var der en tilsvarende
rodtæthed i ca. 45 cm dybde. Alt
andet lige betyder dette, at plan-
terne i den løsnede og minimalt
genpakkede jord kan afsøge et
forøget jordvolumen for vand

Figur 2. Penetreringsmodstand målt forår 2002 på en
grovsandet jord ved Farre løsnet i efteråret 2000. Stati-
stisk sikker forskel fandtes i 10-35 cm dybde mellem én
eller flere behandlinger. Behandlinger er angivet i tabel 1
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Figur 3. Måleoverflader (10x10 cm) med rødder (%) i
Farre-forsøget. Målt i slutningen af juni 2002 i helsæd
vårbyg/ært. Pinde angiver +/- standardafvigelse på mid-
delværdi. Behandlinger er angivet i tabel 1
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Figur 4. Billeder fra rodmålinger i Farre-forsøget taget i
slutningen af juni 2002. Billederne er taget i en løsnet parcel,
hvor afgrøden havde et dybtgående rodsystem. Tv: Profilvæg
(0-80 cm) med dybdegående rødder i nærheden af mobiltelefonen.
Th: Nærbillede af forvitret rod med nye rødder indeni
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Figur 5. Merudbytte ved dybdeløsning på grovsandet jord, Lundgaard, gen-
nemsnit 1985-1991. Pakning foretaget i oktober 1982 med 3 akslet dumper
med totalvægt på 32 tons. Dybdeløsning udført i oktober 1984. Behandlinger:
1: kontrol (uden pakning), 2: én gang hjul ved hjul kørsel på overjorden, 3: fire
gange hjul ved hjul kørsler på overjorden, 4: fire gange hjul ved hjul kørsel på
furebunden. Pinde angiver standardafvigelse på middelværdien

og næringsstoffer. En forøgelse
af den effektive roddybde med
10 cm, svarer til en forøgelse af
mængden af plantetilgængeligt
vand med ca. 8 mm. Det er ikke
uden betydning på en grovsandet
jord med typisk kun 50-60 mm
plantetilgængeligt vand.

Rodobservationerne viser
også, at rødderne stort set ude-
lukkende anvendte gamle rod-
kanaler til at komme ned i under-
jorden, se figur 4. Disse stam-
mede fra gamle trærødder såvel
som fra nyere rødder fra kultur-
planter  – heraf nogle fra den
foregående lupinafgrøde. I alle
behandlinger var der meget be-
skeden rodvækst udenfor gamle
rodkanaler i underjorden. Den
rå underjord imellem områderne
med gamle rodkanaler er både
svært gennemtrængelig og næ-
ringsfattig (Kt <2.5). Svag rod-
vækst i underjorden skyldtes ikke
sur jord, da reaktionstallet i 25-50
cm dybde var tilfredsstillende
(Rt=5,6) og på højde med over-
jordens (0-25 cm) (Rt= 5,7). Den
uensartede rodfordeling i under-
jorden vil alt andet lige betyde en
mindre effektiv udnyttelse af vand
og næringsstoffer, end hvis rød-
derne havde været mere ensartet
fordelt.

Udbytter
I Farre-forsøget høstedes udbytter
mellem 5900 og 7400 kg tørstof
pr. ha (~4500-5700 FE/ha) i hel-
sæd vårbyg/ært 2. år efter løsning,
se tabel 2. Udbytteresultaterne
antyder en positiv effekt af me-
kanisk løsning, undtagen hvor

jorden er blevet helt genpakket
i forbindelse med almindelig pløj-
ning og normal trafik. Meget over-
raskende var det led F, som havde
det højeste udbytte, på trods af, at
underjorden (>30 cm) i dette led
blev genpakket til nær det oprin-
delige niveau. I overjorden var
penetreringsmodstanden imidler-
tid lavere i behandling F i forhold
til behandlingerne med normal
trafik.

Udbytteresultater fra under-
søgelsen på Lundgaard, jvf. figur 1,
viser, at dybdeløsning kun kan an-
befales, hvor der er et reelt behov,
se figur 5. I det forsøg var der et
klart udbyttetab (0,8-2,5 hkg/ha)
ved løsning af en upakket eller
svagt pakket underjord. Derimod
var der 2,3 hkg/ha merudbytte
efter løsning af en stærkt pakket
underjord.

Konklusioner

Pakning
Undersøgelserne viser, at jordpak-
ning kan være et problem også på
grovsandet jord.

Skadelig jordpakning fore-
bygges ved:

• anvendelse af lavtryksdæk eller
tvillingmontering

• brug af maskiner med lav aksel-
belastning (<6 t på enkeltaksel
og <10 t på boogieaksel)

• anvendelse af faste kørespor,
specielt til tung trafik

• at undgå kørsel på våd jord

Mekanisk løsning
Undersøgelserne viser:

• at effektiv løsning af pakket
underjord gav forøget roddybde

• at merudbytte ved løsning for-
udsætter:
- at jorden er skadeligt pakket
- at genpakning minimeres

Tabel 2
Tørstofudbytte af helsæd
vårbyg/ært høstet i 2002

Uløsnet = 100 (6350 kg tørstof pr. ha)
Tal efterfulgt af det samme bogstav

er ikke statistisk sikkert
forskellige på p = 0,10 niveau

Forsøgsled
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Forholdstal

100 ab
93 a

107 bc
107 bc

116 c
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• at genpakning kan forebygges
ved:
- brug af on-land pløjning
- skånsom trafik

(akselbelastning <6 t og
dæktryk <100 kPa)

- stabilisering af den løsnede
jord ved dyrkning af afgrøder
som f.eks. lupin, der har et
dybdegående rodsystem

Mekanisk løsning anbefales kun,
hvor der er behov. Dette kan vur-
deres udfra:

• målinger af penetrerings-
modstand eller jordtæthed

• bedømmelser af jordstruktur
og rodvækst

• opsamlede erfaringer fra arealet
(udbytte, afdræning, trækkraft-
behov)


