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I denne artikel fortælles om resultater af de man - 
ge markforsøg med dyrkning af biofumigation-
afgrøder, der er udført hos fire gulerods avlere 
rundt i landet. For mere baggrund se eventuelt 
Frugt & Grønt nr. 2 2013.
Teorien bag biofumigation er at dyrke en af-
grøde af for eksempel stærk sereptasennep 
(Brassica juncea) til cirka 50 ton grønmasse 
per hektar og så findele, nedmulde og vande. 
Herved frigøres stoffer (isothiocyanat) i jorden, 
der er giftige overfor nematoder og svampe-
sygdomme.

Sdr. Felding 2009-10
Ved Sdr. Felding blev biofumigationafgrøderne 
nedmuldet den 11. juni, og plantemassen var 
mellem 20-25 ton per hektar, hvilket kun er 
halvdelen af, hvad der anbefales. Der blev sået 
gulerødder (sort Napoli) den 29. juni. Gulerød-
derne blev høstet den 28. oktober, og ved høst 
blev der udtaget jordprøver for analyse af plan-
tepatogene fritlevende nematoder og rodgalle-
nematoder. Gulerødderne var små, og der var 

en del ukrudt i parcellerne. Gulerødderne blev 
herefter lagt på kølelager til senere analyse for 
svampesygdomme.
Resultaterne viste desværre ingen sikker effekt 
på at sænke antallet af nematoder efter be-
handling, tvært imod var der en opformering 
af rodsårsnematoder, hvor der var dyrket gul 
sennep og sereptasennep. Der var ikke forskel 

på, om der var dækket med plast eller ej. Der 
var desværre heller ikke effekt på forekomst af 
lagersygdomme på gulerødderne dyrket efter 
biofumigation.

Sejlflod 2009-10
Ved Sejlflod blev de otte forskellige biofumiga-
tionafgrøder og byg som kontrol nedmuldet 
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NEDMULDNING - Nedmuldning af biofumigationafgrøder med bedopsætter ved Sejlflod i juli 2009. 

EFTERÅRSETABLERING – Efterårssåede biofumigationafgrøder ved Hammershøj i november 2009 
ved nedmuldning.   
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den 7. juli 2009 (mellem 20 og 56 ton friskmasse 
per hektar), og der blev sået gulerødder (sort 
Romance) den 21. juli 2009. 
Gulerødderne blev høstet den 27. november, 
men de var meget små, og der var meget ukrudt 
i forsøget. Prøver af gulerødderne blev køle -
lag ret til februar 2010, hvor de er sendt til ana - 
lyse for lagersygdomme ved GartneriRådgiv-
ningen A/S.
Der kunne desværre heller ikke ses statistiske 
sikre effekter af biofumigation overfor bygkon-
trollen på lagersygdomme hos gulerødder fra 
Sejlflod.

Lammefjorden 2009-10
På Lammefjorden blev afgrøderne nedmuldet 
den 24. juni 2009. Afgrøderne havde udviklet 
sig fint med en grønmasse på mellem 42 og 69 
ton per hektar. Der blev herefter sået gulerød-
der (sort Bolero) den 6. juli 2009. Gulerødderne 
blev høstet den 2. november 2009, men plante-
tallet i parcellerne var lavt på grund af dårlig 
såbed, hvilket skyldes nedmuldningen af biofu-
migationafgrøderne og et relativt stort ukrudts-
tryk efterfølgende. Resultaterne af nematode-
analyserne viste, at der generelt var meget lille 
forekomst af cystenematoder, men der kunne 
ikke ses nogen effekt af biofumigation. De høs-
tede gulerødder blev lagt på kølelager og sendt 
til opgørelse for svampesygdomme. Resultater 
i april 2010 viste ikke nogen statistisk sikker ef-
fekt af biofumigation behandlinger på hverken 
nematoder eller lagersygdomme.

Efterårssået biofumigation
Ved Hammershøj blev der sået seks forskellige 
biofumigationafgrøder med byg som kontrol 
efter høst af havre den 20. august 2009. Forsøgs-
arealet fik før såning 80 kilo N per hektar i form 
af gylle. Forsøgene blev nedmuldet den 5. no-
vember 2009, men der var kun en meget lille 
plantemasse til nedmuldning (1-2 ton per hek-

tar), selv om der var givet gødning. Hvorfor, der 
var så ringe vækst, er ikke let at afgøre, for an-
dre steder har der været op til 30 gange mere 
grønmasse ved såning i august (Årslev sand-
blandet lerjord). Der var en voldsom genvækst 
af havre, som delvist udkonkurrerede brassica-
afgrøderne, og det kunne være en forklaring. 
Der blev udtaget jordprøver til analyse af frit-

Forsøgsbeskrivelse

I årene 2009-2011 blev der udlagt forsøg 
med forårs/sommerdyrkning af afgrøder til 
biofumigation med flere forskellige kål- og 
sennepsarter: Sereptasennep (Calliente 199, 
ISCI 99), olieræddike (Colonel, Contra, Com-
modore, Defender), gul sennep (Accent, Fo-
rum) og rucola (Nemat) samt flere blandinger 
af disse (Terraprotec RB 91 og MB92, Nemat 
Mix, BioFum Summer, BioFfum Autumn). Bio-
fumigationafgrøderne blev typisk sået i april 
på gulerodsmarker, hvor der var problemer 
med både nematoder (rodsårsnematoder 
Pratylenchus penetrans og rodgallenemato-
der Meloidogyne hapla på sandjord og cyste-
nematoder Heterodera carotea dyndjord) og 
sædskiftesygdomme. 
Der blev sået cirka 20 kilo frø per hektar, og 
på sandjorden blev der tilført godt 80 kilo 
N per hektar i gylle før såning. Lokaliteterne 
var:
•  Sdr. Felding hos Skjern Å Øko Gulerod ApS 

(Thomas Gaardhus),
•  Sejlflod hos Limfjords Danske Rodfrugter 

(Niels Nielsen),

•  Lammefjorden hos Lammefjordens Grønt-
sagslaug, Slotsgaarden (Anders B. Kristen-
sen).

Alle tre steder groede afgrøderne rimelig 
godt, dog bedst på dyndjorden med op til 
60 ton grønmasse per hektar i slut juni. Af-
grøderne blev herefter findelt med en busk-
rydder/slåmaskine (Spearhead), nedmuldet 
cirka 15 centimeter med fræser/bedopsæt-
ter/kultivator og vandet med cirka 5-10 mm 
vand for at lukke jordoverfladen. Ved Sdr. 
Felding kunne der ikke vandes, men jorden 
var fugtig. Her var forsøget ’med’ og ’uden’ 
plastdækning, plast for at beholde så meget 
’gas’ i jorden som muligt. To-tre uger efter 
nedmuldning blev der sået gulerødder i alle 
parceller de tre steder. Gulerødderne blev 
ved høst brugt som indikator for effekt på 
nematoder og sædskiftesygdomme. 

Efterårssåning
På sandjord ved Hammershøj Frilandsgart-
neri (Klaus Vestergaard/konsulent Lars Møl-
ler) blev der desuden anlagt forsøg med 
efterårssåning af biofumigationafgrøder 
(seks sorter af olieræddiker og gul sennep). 

Afgrøderne fik 15 ton gylle per hektar, hvil-
ket er cirka 80 kilo N til at hjælpe væksten i 
gang i efteråret. Afgrøderne blev sået den 20. 
august efter havre på sandjord med rodsårs-
nematoder og rodgallenematoder. Afgrø-
derne blev nedmuldet midt i november.

Jordprøver før, efter og ved høst
Alle steder blev der udtaget jordprøver til ana - 
lyse for nematoder ved såning, lige før ned-
muldning, to til tre uger efter nedmuldning 
og ved høst af gulerødder. Prøverne for nema-
toder blev analyseret ved i Afdeling for Nema-
tologi, Alnarp (Sverige). Prøver af de høstede 
gulerødder blev efter kølelagring undersøgt 
for lagersygdomme ved GartneriRådgivnin-
gen A/S og ved Institut for Fødevarer i Årslev.

Overvintring 
Flere steder blev der lavet forsøg med at 
så sent i efteråret og overvintre biofumiga-
tionafgrøderne (olieræddike, serepta- og gul 
sennep, rucola), men hverken ved Sejlflod, 
Lammefjorden eller ved Hammershøj er det 
lykkedes at få bare nogenlunde afgrøde ud 
af det til næste forår. 

Figur 1. Sdr. Felding 2010. Resultater af markforsøg med Tagetes patula, der her er sammenlignet 
med olieræddike og sereptasennep. Søjlerne viser antal plantepatogene rodsårsnematoder før, 
under og efter behandling. LSD-værdien er den mindste sikre forskel, og stregerne i søjlerne viser 
variationen i de fire gentagelser.

Ved såning

Før nedmuldning af brassica august

4 uger efter nedmuldning af brassica september

4 uger efter nedmuldning af tagetes oktober
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levende nematoder ved anlæggelse og to uger 
efter nedmuldning.
Resultaterne viste, at der var sket en opforme-
ring af rodgallenematoder i alle behandlinger, 
og der var ikke nogen sikker effekt af biofumi-
gationafgrøder på antallet af fritlevende nema-
toder to uger efter nedmuldning af hverken 
olieræddike eller gul sennep.

Afprøvning af tagetes
Tagetes er kendt for at kunne reducere antallet 
af nematoder, og det blev undersøgt i mark-
forsøg ved Sdr. Felding i 2010. Tagetes (Tagetes 
patula, cv ’Ground control’ fra Hedeselskabet, 
595 kr./kg) blev sammenlignet med dyrkning af 
olieræddike (Colonel) og sereptasennep (Calli-
ente). Der blev sået 15 kilo tagetesfrø per hektar 
den 16. juni 2010.

Resultatet viste en flot tagetesafgrøde med op 
til 90 ton friskmasse per hektar. Allerede efter to 
måneders vækst sås en statistisk sikker nedgang 
i fritlevende rodsårsnematoder (Pratylenchus 
ssp.), medens sereptasennep igen viste en op-
formering, og olieræddike viste ’status quo’ i 
antallet af patogene nematoder (figur 1). Tag-
etesrødderne udskiller et stof (alpha-terthienyl) 
fra rødderne, som er giftigt for nematoder. Det 
vil sige, man behøver ikke en gang at findele og 
nedmulde for at få effekt.

Konklusion på såede 
biofumigationafgrøder
Konklusionen på forårs-, sommer- og efterårs-
såede biofumigationafgrøder på antallet af 
plan tepatogene nematoder i jorden og syg-
domme på gulerødder under danske forhold 
viser, at
•  Serepta- og gul sennep opformerer nemato-

der mere end de bekæmper antallet.
•  Olieræddike ser ud til at kunne holde antallet 

konstant – der sker ingen opformering.
•  Der er ikke sikker effekt på lagersygdomme i 

gulerødder af hverken serepta-, gul sennep 
eller olieræddike.

•  Der er ikke er nogen sikker effekt af plast-
dækning efter nedmuldning.

•  Tagetes virker fint på rodsårsnematoder og 
sænker antallet sikkert bare ved at gro i to 
måneder.

Hvorfor ingen virkning af brassica?
En mulig årsag til den begrænsede virkning 
kan være det høje indhold af organisk kulstof 
(humus) i danske gulerodsjorde sammenlignet 
med de jorde, hvor man har set effekt. Organisk 
kulstof binder det udviklede isothiocyanat, før 
det kan nå at virke. En anden forklaring kan 
være for lav jordtemperatur. En tysk forsker an-
giver, at optimum for det enzym, der skal spalte 
glucosinolat til isothiocyanat, ligger omkring 
25-30° C. Sort plastik burde hjælpe, men vi har 
ikke set nogen positiv effekt af plastikdækning. 
Endelig kan det være, at den udviklede mæng-
de isothiocyanat er for lav til at virke. Det kan 
tilføjes, at man nu har rapporteret lignende util-
fredsstillende effekter af biofumigation fra både 
Holland, England, Tyskland og Sverige.  n

TAGETS – Findeling og nedmuldning af Tagetes 
patula ved Sdr. Felding sidst i august 2010. 

Finansiering
Biofumigationprojektet blev delvist fi-
nansieret af midler fra ’Promilleafgifts-
fonden for frugtavl og gartneribruget’ 
og midler fra ’Innovationsloven’ 2008-
2011(12). I projektet var der samarbej-
de med fire producenter fra henholds-
vis Lammefjorden, Sejlflod, Hammers-
høj og Sdr. Felding, samt GartneriRåd-
givningen A/S. Projektet blev ledet af 
Institut for Fødevarer, AU Årslev.


