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Biofumigation 
– slet ikke så let

I de første år i Biofumigation-projektet blev der 
arbejdet med bekæmpelse af gulerodscyste-
nematoder (Heterodera carotea) på Lammefjor-
den. Resultater af disse forsøg berettes i denne 
artikel. I to efterfølgende artikler fortælles om 
resultater af mange markforsøg med biofumi-
gation mod fritlevende (Pratylenchus ssp.) og 
rodgallenematoder (Meloidogyne hapla), der er 
udført hos gulerodsavlere rundt i landet og på 
forsøgsarealet i Årslev.

Biofumigation princippet
Princippet i biofumigation (oversat: biolo-
gisk gasning) er at dyrke en afgrøde, der ved 
nedmuldning i jorden afgiver stoffer, der 
kan bekæmpe både nematoder, bakterie- og 
svampesygdomme. Man har især fokuseret 
på anvendelse af stærke kål- og sennepsarter 
med højt indhold af glycosinolater. Glycosi-
nolater der ved enzymatisk nedbrydning af-
giver aktive stoffer som iso-thiocyanater, som 
er giftige overfor nematoder og svampe, men 
dog nedbrydes relativt hurtigt i jorden. For at 
få en god virkning af en sennepsafgrøde skal 
man have en stor plantemasse (over 50 ton per 
hektar) med højt indhold af glycosinolater, en 
kraftig findeling af materialet før nedmuldning 
i de øverste jordlag, rigeligt fugtighed tilstede 

og forholdsvis høj temperatur. Det er enzymet 
 myrosinase, der spalter glycosinolater til iso-
thiocyanat. Stoffet fordamper let, og det kan 
være en fordel både at vande og dække med 
plastik lige efter nedmuldning. I blandt andet 
Frankrig og Schweiz har man også prøvet at 
anvende forskellige løgarter til biofumigation. 
Når løg eller porre findeles og nedmuldes, afgi-
ver de også aktive stoffer (dimethyl-disulfider), 
som menes at kunne bekæmpe især svampe-
sygdomme.

Biofence® 
Biofence® er piller af tørret serepta-
sennep efter udvinding af olie. Produk-
tet indeholder ud over en stor mængde 
glucosinolater 6 procent N, 2 procent P 
og 2 procent K samt 45 procent organisk 
kulstof. Firmaet anbefaler tre ton per 
hektar som passende jordforbedring. 
Biofence® er endnu ikke godkendt som 
økologisk gødning i Danmark, men det 
kan det måske blive, når man ønsker det, 
og prisen kan komme ned på et fornuf-
tigt niveau.

I grønsagssædskifter 
og især ved intensiv 
gulerodsdyrkning kan 
der være store problemer 
med nematoder og 
svampesygdomme, der 
ophobes i jorden. 
Målet med projektet om 
Biofumigation var at 
tilpasse ’biofumigation’-
metoden – det vil sige 
biologisk bekæmpelse 
med planter - til danske 
forhold, og bruge 
det til sanering af 
grønsagssædskifter.  
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BIOFUMIGATION – Etablering af forsøg med porreaffald og Biofence® ved Slotsgården på Lammefjorden.



Markforsøg på Lammefjorden 2008-2009
Der er udført flere forsøg med bekæmpelse af 
gulerodscystenematoder hos avlere på Lam-
mefjorden (Anders B. Kristensen, Slotsgården, 
og Boje Skytte, Brogården). I de marker, der 
blev brugt, var der konstateret angreb af cyste-
nematoder og diverse lagersygdomme på gu-
lerødder. I forsøgene indgik behandling med 
porreaffald (100 ton per hektar) og et italiensk 
produkt kaldet Biofence® (3 ton per hektar) til 
bekæmpelse af nematoder og sygdomme. Por-
reaffald blev testet, fordi man mente at have 
set mindre angreb af nematoder, hvor der var 
nedmuldet porreplanter. Porreplanterne blev 
findelt i en flishugger (Loma), før de blev spredt 
på marken og nedmuldet. Vi, der findelte porre-
planterne, kan bekræfte, at der er stærke sager i 
porre: Vi græd som pisket. Biofence® er lavet af 
restproduktet efter olieudvinding af økologisk 
dyrket sereptasennep (Brassica juncea). Pro-
duktet er tørret og presset til piller, og sælges 
blandt andet som økologisk gødning i Italien. 
Behandlingerne blev udført i start af april og 
blev nedmuldet med en bedopsætter (Fobro) 
umiddelbart efter udspredning.  Behandlinger-
ne i marken var med og uden plastdække (sort 
plast lufttæt forseglet med jord) for at se, om 
det kunne forbedre virkningen af isothiocyanat 
og porreaffald efter nedmuldning. Parcellerne 
var på ni kvadratmeter (5 m á 1,65 m brede 
bede). Forsøget var designet som blokforsøg 
med tre gentagelser, og som kontrol var der 
parceller, der kun blev fræset. 
Antallet af levende nematoder blev målt ved 
hjælp af jordprøver både før og efter behand-
ling i to uger, hvorefter plasten blev fjernet. 
Jordprøverne blev analyseret ved Afdeling for 
Nematologi i Alnarp, Sverige. Tre uger efter 
behandling blev alle parceller i begge marker 
tilsået med gulerødder (Bolero). Gulerødderne 
blev begge steder høstet sidst i oktober, og 
cirka 80 kilo blev kølelagret i kasser (1°C, over 
95 procent relativ luftfugtighed) ved Slotsgaar-
den. I marts næste år blev gulerødderne taget 
ud og bedømt for angreb af sygdomme.

Forsøget med Biofence® blev gentaget på en 
af Brogårdens marker i 2011, hvor der også var 
konstateret angreb af cystenematoder året før. 
I dette forsøg var behandlingerne henholdsvis 
kontrol uden Biofence®, tre ton Biofence® og 
seks ton Biofence® per hektar. De seks ton Bio-
fence® vil tilføre op til 360 kilo N i marken og 
kan derfor kun anbefales forud for endda me-
get kvælstofkrævende afgrøder som hovedkål. 
Forsøget blev i 2011 anlagt senere, hvor jord-
temperaturen var cirka 15°C, og alle parceller 
blev vandet lige efter nedmuldning. Der blev 
igen taget jordprøver før og efter behandling 
samt ved høst af gulerødder.
I 2011 blev Biofence® også testet i en mere san-
det jord i Jylland (Hammershøj Frilandsgart-
neri), men her var det virkning på fritlevende 
nematoder (Pratylenchus penetrans), der blev 
testet for. Her var behandlingerne også hen-
holdsvis nul eller seks ton Biofence® per hektar 
og i fire gentagelser. Der blev udtaget jordprø-
ver til nematodeanalyser før og efter behand-
ling og igen ved høst af gulerødder.

Resultater
I de første forsøg i 2008 kunne der på begge 
lokaliteter ikke ses nogen statistisk sikker effekt 
af hverken 100 ton porre eller tre ton Biofence® 

per hektar på antallet af levende cystenemato-
der i jorden lige efter behandlingen (figur 1). 
Variationen i antallet af nematoder i de forskel-
lige parceller var meget stor, og det er derfor 
vanskeligt at få en statistisk sikker virkning af 
behandlinger (’fejllinjer’ i figurens søjler viser 
noget om variationen). Stor variation i antallet 
af nematoder i marker ses desværre tit, og det 
er derfor vanskeligt at lave forsøg med nema-
toder i produktionsarealer. 
Analyser af antallet af levende æg af gulerods-
cystenematoder i jordprøver ved høst af gule-
rødderne omkring 1. november 2008 (figur 1) 
gav heller ikke statistisk sikre resultater af virk-
ning af hverken porremateriale eller Biofence®. 
Der var stadig stor variation i antallet af nema-
toder i jordprøver fra forsøget.

Sygdom efter lager
En opgørelse af gulerødderne efter kølelagring 
til marts 2009 viste desværre heller ikke stati-
stiske forskelle af behandling med porre eller 
Biofence® i angreb af lagersygdomme. Der var 
henholdsvis 39 (±10) procent brugbare ved 
Brogården og 43 (±4) procent brugbare ved 
Slotsgården uden forskel på kontrol og be-
handlet. Sygdommene var mest knoldbæger-
svamp, cavity spot og lakridsråd.
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Figur 1. Resultater af forsøg ved Brogården og Slotsgården i 2008. Antallet af cystenematoder i jordprøver før (kun Brogården) og efter behandling 
med 3 ton per hektar Biofence® og 100 ton per hektar porre og igen ved høst af gulerødder i oktober. Begge steder er behandlingerne udført med og 
uden plastdækning. Stregerne i søjlerne angiver variation (SE, n=3).

CYSTENEMATODER - Gulerødder angrebet af cystenematoder. I forstørrelsen ses de hvide cyster 
på rødderne.
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Resultater 2011
Resultaterne fra forsøget med Biofence® gentaget i 2011 ses i figur 2. Her 
er der til gengæld en lille statistisk sikker effekt i form af mindre antal 
levende cystenematoder, hvor der er behandlet med seks ton Biofence® 
per hektar.
Forsøget på sandjord ved Hammershøj Frilandsgartneri med fritlevende 
nematoder viste en tendens til færre nematoder, hvor der var givet seks 
ton Biofence® per hektar, men det var ikke statistisk sikkert. Udbyttet af 
gulerødder var oven i købet lidt mindre, hvor der var givet seks ton Bio-
fence®, hvilket som sagt svarer til 360 kilo N, en kvælstofmængde som 
slet ikke er realistisk til gulerødder.

Mulig forklaring på manglende effekt
En mulig forklaring på den manglende effekt kan være det høje indhold 
af humus (kulstof ) i dyndjorden ved Lammefjorden (cirka 7-10 procent 
humus). I maj 2009 var biofumigationens opfinder John Kirkegaard fra 
CSIRO Australien i Danmark og besøgte Institut for Fødevarer i Årslev. 
John Kirkegaard oplyste, at biofumigation på jordtyper med høj kulstof-
indhold kan være vanskelig, idet humus/kulstoffet kan binde den ud-
viklede isothiocyanat og derfor ikke har nogen effekt på nematoder. En 
anden forklaring kan være, at temperaturen ikke er høj nok i jorden. I for-
søget i april 2008 lå jordtemperaturen mellem ni og 18°C, men i forsøget 
i 2011 blev der ventet med behandling til juni måned, og temperaturen 
burde være høj nok med over 15°C. En sidste forklaring kan være, at bio-
fumigation er meget svært at få til at virke. Det er også skuffende, at der 
slet ikke ses nogen virkning på lagersygdomme i gulerødderne.
Opsummering må være, at når man selv med 100 ton porreaffald per 
hektar ikke har nogen virkning, og når man skal op på seks ton Biofence® 
per hektar, hvilket vil svare til cirka 30.000 kroner foruden tilførsel af 360 
kilo N per hektar for bare at se en begrænset virkning, er det nok urea-
listisk at bekæmpe nematoder på Lammefjorden med porreaffald eller 
Biofence®.   n

THE GREEN WAY 
TO GROWTH

THE GREEN WAY 
TO GROWTH

THE GREEN WAY 
TO GROWTH

THE GREEN WAY 
TO GROWTH

alt i specialmaskiner til

gartneri og planteskoler

Jordbearbejdning i

1, 2 eller 3 bedsystem

Finansiering 
Biofumigationprojektet blev delvist finansieret af midler fra 
’Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribruget’ og midler 
fra ’Innovationsloven’ 2008-11(12). I projektet var der samarbejde 
med fire producenter fra henholdsvis Lammefjorden, Sejlflod, 
Hammershøj og Sdr. Felding, samt GartneriRådgivningen A/S. 
Projektet blev ledet af Institut for Fødevarer, AU Årslev.

Figur 2. Forsøg ved Brogården 2011. Antal cystenematoder i jord før og 
efter behandling med 3 og 6 ton per hektar Biofence® og igen ved høst af 
gulerødder. Stregerne i søjlerne angiver variation (SE, n=3), og LSD vær-
dien viser den mindste sikre forskel, der skal være for at have virkning af 
behandling.
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