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Derfor Faglig guide til økologiske planteavlere

• Viden bliver let væk
• Viden præsenteres normalt isoleret fra den 

dyrkningsmæssige sammenhæng den indgår i.
• Potentiale for at forbedre de økologiske udbytter

Målgruppen: Økologiske planteavlere og jeres rådgivere
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20 temaer i faglig guide

Tema 1-2 starter med en udfordring: 

Kig tilbage og vurder hvordan sædskifte og 

management har været de seneste 5 år. Herefter 

følger praktiske tips til etablering af afgrøderne. 

Tema 3-18 byder på tur gennem en palet af 

resultater fra forskning og forsøg. Alle med 

betydning for udbytter og bæredygtighed. 

Tema 19-20 bidrager med hjælp til hurtige 

overslag og links til mere information. 

Til slut frie sider til notater samt referenceliste.

Downloades gratis fra: www. Guideøkoplanteavl.dk

Guiden adresserer det, som robust 
planteavl handler om:
• jordfrugtbarhed og management
• at indregne den langsigtede 

effekt af en beslutning i 
markdriften. 

• modet til at lade sig udfordre på 
de faste vaner. 



Langsigtede effekter – eksempel fra håndbogen

• Positive effekter på udbytter op til 5-8 år efter brug af N-fikserende helårsgrøngødninger og 
efterafgrøder(1).

• Selvom vårbyg først kom 3 år efter helårsgrøngødningen, var der sikre merudbytter på 0,3-0,4 
ton kerne/ha(1).

OBS på jordtyperne. Der blev kun målt kortsigtede udbytteeffekter på JB1-jorden på Jyndevad.    

1. Johannes W. M. Pullens, Peter Sørensen, Bo Melander, Jørgen 

E. Olesen. 2021. Legacy effects of soil fertility management on 

cereal dry matter and nitrogen grain yield of organic arable 

cropping systems. European Journal of Agronomy 122, 126169. 



År efter nedpløjning af 
grøngødningsafgrøde
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puljen af spiredygtige ukrudtsfrø (6)
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Bedre styr på tidsler og svinemælk  i 

sædskifter med helårsgrøngødning (18)

Langsigtede effekter – eksempel fra håndbogen

6. Bo Melander, Ilse A. Rasmussen, Jørgen E. Olesen. 2020. 

Legacy effects of leguminous green manure crops on the weed seed 

bank in organic crop rotations. Agriculture, Ecosystems and 

Environment 302, 107078.

18. Pers. medd. Jørgen E. Olesen. Udtræk fra databasen for Det 

langvarige økologiske sædskifteforsøg. 



Jordfrugtbarhed – indgår i alle temaer

➢ Opbygges gennem input af organiske biomasser (tema 3, 4, 10, 18) og brug af

blandinger, så mikro- og makrolivet i jorden sikres føde (tema 16),

➢ og frugtbarheden opretholdes ved at have fokus på næringsstofinput og -balancer

(tema 5-9) og reaktionstal (tema 11)

➢ og ved at sikre røddernes mulighed for at udvikle sig i jordlagene (tema 14,15).



Rødder i jorden – eksempler fra håndbogen

Fra Per Schjønning...

Penetreringsmodstand (MPa)
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Jordpakning i pløjelaget nedsætter udbyttet (1), 
og det er lige så vigtigt at begrænse 
jordpakning på sandjorde som på lerjorde (2)

Mekanisk jordløsning har ofte en kortvarig 
effekt på jorden (1,2,3).
Lucerne var bedst egnet til biologisk 
jordløsning på en hårdt pakket lerjord(7,8).

(x) Se referencerne i håndbogen eller 

på guidens hjemmeside.



Det giver et godt fundamentet for 
en robust produktion.

Det kræver, at du som landmand 
har modet til at lade dig udfordre 
på de faste vaner – og at du som 
rådgiver stiller op til at være 
udfordreren. 

Det mod har Søren Bilstrup til at 
lade sig udfordre og Claus 
Østergaard til at udfordre. 

Hvordan har sædskifte og management været de sidste 5 år?

Starter med et kig tilbage


