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I denne artikel fortælles om resultater af forsøg 
under kontrollerede betingelser med spande
forsøg med biofumigationafgrøder og forsøg 
med et nyt hollandsk produkt til biologisk kon
trol. For mere baggrund om biofumigation se 
eventuelt i Frugt & Grønt nr. 2 og 3, 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, eller 
nedmulde et biologisk produkt som for eksem
pel sennepsmel eller andre planterester. Herved 
frigøres stoffer (isothiocyanat, organiske syrer, 
sulfider) i jorden, der er giftige overfor nema
toder og svampesygdomme.
Biofumigationprincippet kan man forsøge at 
simulere i drivhus i spande, hvor man kan kon
trollere jordens smittegrad med nematoder, 
temperatur, mængde af plantemateriale, fin
deling, og ’vanding’. Det er lettere at teste 
mange forskellige plantearter og produkter un
der ens betingelser og udtage prøver til analy
ser, og man kan få en indikation af, hvordan det 
vil virke i dyrkningsjord.

Sikker reduktion i spande
Alle behandlinger har i forhold til kontrollen 
givet en sikker reduktion i antallet af patogene 
nematoder (rodgallenematoder og rodsårsne
matoder), men især sereptasennep, Biofence® 
og Herbie har givet meget kraftig reduktion. 

Olieræddike, kinesisk malurt (Artemisia annua) 
og rosmarin har reduceret antallet af rodgalle
nematoder med henholdsvis 90, 90 og 80 pro
cent og rodsårsnematoder med henholdsvis 
60, 60 og 50 procent (se figur 1). Det vil sige, at 
i spandeforsøg under kontrollerede betingelser 
ser de forskellige planter og produkter ud til at 
give en god reduktion af antallet nematoder, 
modsat af hvad man ser i marken!
I 2010 er der testet et nyt præparat fra Thatch
tech BV i Holland, Herbie 10 og Herbie 25 også 
kaldet ’Bodenresetting’ (se under www.bodem
resetten.nl). Produkterne består af restproduk
ter af almindelige foderplanter i den rette 
blanding af kulhydrater og proteiner. Det sæl
ges som brunligt tørt, groft pulver i storsække. 
Produkterne skal ’forgæres’ i jorden uden ilt
tilgang (anaerobt, lufttæt plastikdækning). 
Herved vil ilten opbruges, og der frigives or
ganiske syrer og lignende, som kan slå både 

nematoder og sygdomme ihjel. I Holland er 
det mest blevet brugt i drivhuse som alterna
tiv kemisk desinficering af jord. Man udstrør 10 
eller 25 ton per hektar af henholdsvis Herbie 10 
eller 25 på jorden, nedmulder i de øverste 1015 
centimeter jord og dækker lufttæt med plastfo
lie (gastæt folie). Begge produkter har effektivt 
slået alle nematoder ihjel (figur 1), men har vist 
sig efter behandling at kunne hindre spiring af 
gulerodsfrø (og ukrudt) selv tre uger efter be
handling. I den høje koncentration af kinesisk 
malurt ses også spirehæmning af gulerodsfrø. 
Gulerødderne i spandene blev høstet og op
gjort, men kunne ikke relateres til antallet af 
nematoder efter biofumigation behandling. 

Herbie 25 på friland
Under forsøget med Herbie 25 på friland blev 
der målt, hvor meget ilt og CO2 der var under 
plasten. På grund af vindslag og sten i jorden 
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SPANDEFORSØG - Spandeforsøg med simuleret biofumigation ved FOOD AU Årslev. Til venstre 
Herbie 25 materialet blandes i spand og dækkes lufttæt med plast.

HERBIE - I spande med Herbie 10 og Herbie 25 sås kraftig spirehæmning efter behandling. Her sam-
menlignet med gulerødder sået i kontrolpotten.
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var der til sidst i forsøget kommet små huller 
i plasten, og der var derfor lidt forskel på, hvor 
gastætte parcellerne var. Der blev i de bedste 
parceller mål henholdsvis to procent ilt og 14 
procent CO2 under plasten i Herbie 25 parcel
lerne mod atmosfæren, der blev målt til cirka 20 
procent ilt og 0,8 procent CO2.
Herbie 25 kunne reducere rodsårsnematoderne 
(Pratylenchus penetrans) med i gennemsnit 80 
procent, mod kontrol med plast 40 procent 
reduktion og kontrol uden plast 30 procent 
reduktion i forhold til startværdien af nematod
er fire uger før. I den parcel med Herbie 25, hvor 
plasten var mest tæt (lav ilt), var reduktionen af 
nematoder helt op til 92 procent.
I markforsøget blev der også sået gulerødder 
(Bolero) i parcellerne to uger efter behandling. 
Der, hvor der var behandlet med Herbie 25, var 
der igen en meget kraftig spirehæmning, lige
som der heller ikke spirede noget ukrudt frem! 
I Herbie 25 parcellerne var der i gennemsnit 
spiret to planter frem per meter række mod 
henholdsvis 18 og 21 planter per meter i kon
trol med plast og uden plast. 

Konklusioner
I spandeforsøg ses en god effekt på bekæm
pelse af nematoder af både sereptasennep og 
olieræddike, men når man kommer ud i marken, 
kan denne effekt ikke genfindes (se Frugt & 
Grønt nr. 2 og 3). I marken er der mange andre 
faktorer, der gør, at effekten og især mængden 
af det dannede ’aktive stof’ (isothiocyanat) 
bliver for lav. Den konklusion er lige blevet of

Meloidogyne hapla
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Figur 1. Antal plantepatogene nematoder i jord efter biofumigation med forskellige plantearter og produkter. Stregerne i søjlerne viser variationen, og 
der, hvor der er sat ’?’ over søjlerne, har der været spirehæmning i gulerødder sået efter behandling med planteprodukter.

Forsøgsbeskrivelse – spandeforsøg 2010-2011
Jorden til spandeforsøgene blev hentet i Sdr. Felding fra en mark med både rodsårsne
matoder (Pratylenchus penetrans) og rodgallenematoder (Meloidogyne hapla). Jorden blev 
blandet ensartet (skovlemetoden), og 15 liter blev fyldt i 20 liter spande (potter med huller 
i bunden). I tre gentagelser blev en kontrol (uden plantemateriale) sammenlignet med 
ni forskellige produkter for virkning på nematoder ved ’nedmuldning’ og henstand i fire 
uger (i alt 30 spande). I testen indgik syv plantearter/produkter i flere doseringer og nogle 
med og uden plastdækning. Plantematerialet blev blandet i det øverste jordlag i spandene 
i en mængde og dybde, der svarer til markforhold. Plantematerialet blev findelt/hakket 
(om nødvendigt) og blandet i de øverste syv til ti centimer jordlag og vandet med, hvad 
der svarer til 20 millimeter i marken. Under henstand blev der vandet en gang efter to 
uger ved at hæve vandstanden på bordene til fire centimeter i to timer. Efter henstand ved  
16 °C i fire uger blev der igen udtaget jordprøver til nematodeanalyser og sendt til Institut 
for Nematologi i Alnarp i Sverige. Herefter blev der sået gulerodsfrø (sort Bolero) i span
dene, der efter fremspiring blev tyndet til 25 planter per spand. Gulerødderne skulle senere 
inspiceres for nematode og sygdomsangreb.

Spandeforsøg 2010-2011.Tabel 1

Planteart/  Mængde i spand, Plastdækning lufttæt,
planteprodukt gram (ton per hektar) ± plast

Kontrol (bar jord) 0 -

Sereptasennep 700 (50) -

Olieræddike 700 (50) -

Rosmarin 350 (25) -

Artemisia 25 ton 350 (25) -

Artemisia 50 ton 700 (50) -

Biofence 6 ton 50 (6) -

Biofence 6 ton 50 (6) + 

Herbie 10 100 (10) + 

Herbie 25 300 (30) + 

>>>



fentliggjort i det tyske blad Gemüse (vol 49, fe
bruar 2013, side 2023), hvor man også konklu
derer, at ved dyrkning og indarbejdning af 
henholdsvis sereptasennep og olieræddike er 
den dannede mængde isothiocyanat for lille til 
at være effektiv (i artiklen ses på effekt overfor 
visnesyge, Verticillium).
Herbie 25 produktet ser ud til at kunne bringes 
til at virke i marken, men det skal gøres meget 
omhyggeligt og er praktisk en udfordring. Fir
maet Thatchtech har videreudviklet produktet 
og arbejder på lave en flydende formulering, 
som kan nedfældes.  Herbie 25 princippet kan 
sandsynligvis bruges med held i bede i plante
skoler, hvor man i forvejen er fortrolig med pes
ticidbehandling og dækning med plastik.

Der er således rapporteret resultater af mange 
undersøgelser med biofumigation med både 
positive og negative resultater overfor sygdom
me og nematoder, men de fleste undersøgelser 
fra Nordeuropa udført i marken, har ikke givet 
tilstrækkelig god effekt. De positive resultater 
er tit fra ’spandeforsøg’, hvor forholdene har 
været mere ideelle, end der kan genskabes un
der markforhold. For eksempel både mængder 
af materiale der anvendes og især findeling af 
materialet. Det er ikke muligt at findele som en 
blender i laboratoriet med en brakpudser eller 
slåmaskine i marken.
Man skal huske, at den positive effekt af efteraf
grøder på jordstruktur og kvælstofopsamling er 

naturligvis stadig gældende, man kan bare ikke 
regne med en sanerende effekt på nematoder 
og sædskiftesygdomme.  n
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Finansiering
Biofumigationprojektet blev delvist fi
nansieret af midler fra ’Promilleafgifts
fonden 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 GartneriRåd
givningen A/S. Projektet blev ledet af 
Institut for Fødevarer, AU Årslev.

Forsøgsbeskrivelse 
Herbie 25 i markforsøg
Det hollandske produkt Herbie 25 blev 
i 2011 også afprøvet i mindre forsøg i 
marken ved Årslev. Behandlingerne 
med tre gentagelser var:
• Kontrol uden plastdækning.
• Kontrol med plastdækning.
• Herbie 25 med plastdækning.
På fugtig JB5 jord blev der i cirka 20 
kvadratmeter store parceller udspredt 
Herbie 25 (2,5 kilo per kvadratmeter) 
nedmuldet til 15 centimeter og dæk
ket med gastæt plastfolie (leveret 
af Thatchtech). Plastfolien blev lagt 
meget omhyggeligt, og der blev pløjet 
en fure ned til 20 centimeter dybde, 
hvor foliekanterne blev lagt ned i og 
sikret med jord. Der blev udtaget 
prøver til analyse for nematoder før og 
efter fire uger med plastdækning.
Læs mere om Herbie 25 på www.
bodemresetten.nl under ’Publicaties in 
vakbladen, HHTR oktober 2012’.

MARKFORSØG - Afprøvning af Herbie 25 i mar-
ken. Plastfolien blev lagt meget omhyggeligt, 
og der blev pløjet en fure ned til 20 centimeter 
dybde, hvor foliekanterne blev lagt ned i og sik-
ret med jord.


