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Polykultur/samdyrkning

• Hvorfor: Perspektiverne ved samdyrkning af 
kulturafgrøder som en klimaløsning 

• Hvordan: Mine erfaringer med samdyrkning af 7 -
10 arter i samme mark som kan høstes med 
mejetærsker. 

• Handling: Bliv inspireret til at igangsætte nogle 
forsøg på 1-5 ha af jeres bedste jord.

• Meld jer til nogle erfagrupper, hvor vi kan mødes, 
drøfte kommende forsøg i 2022 og skaffer såsæd. 
Skriv jer på en liste når I forlader mødet. Jeg vil 
kontakte jer i Januar 2022



Afgrødevalg og samarbejde med 
jordens mikrobielle biom

• Vi har en lang tradition for at producere bulkvare
(dyrefoder) eller cash crops (specialafgrøder) ofte som 
monokultur med fokus på den økonomiske bundlinje. 

• Polykultur/plantesamfund opbygger jordens 
mikrobielle BIOM med rodexudater fra levende rødder 
som ernærer et utal af forskellige bakteriearter lige 
som plankton i havet. 

• Vi skal fodre jordens BIOM (svarer til vores tarmflora) 
med forskellige rodexudater fra forskellige 
plantefamilier – gerne bælgplanter, kornplanter og 
olieplanter  m.fl.    



Rodsystemer



Samdyrkning af 7 arter korn- olie og 
proteinplanter til fjerkræ

• Afgrødeblandingen består af en blanding af følgende 
arter udsået i samme mark den 24. april 2020.

• Normal udsæd pr ha       Forsøgs led 1,5 ha.              Kontrol led 0,3 ha.  

• Vårhvede 200 kg 40 kg 200 kg

• Vårhavre 160 kg 33 kg 0

• Ærter 200 kg 33 kg 0

• Fodervikke 80 kg 20 kg 0

• Boghvede 90 kg 20 kg 0

• Lupin 170 kg 33 kg 0

• Sæddodder 6 kg 3 kg 0 

• Sum 182 kg/ha         200 kg/ha



Jordbehandling 5-årig lucerne



Foderanalyse



Dagen efter såning fik vi 20 mm regn 



15. juni 2020















Foderanalyse 





Første slet af udlægsblanding 8. juni 21
32 tons x 26 % ts = 8,5 t tørstof /ha 



Polykulturforsøg 2021

• 2,3 ha. Polykultur afgrøde sået 26. april 2021 
• 10 arter fordelt på 5 plantefamilier
• Nøgen havre, Vårhvede - Græs familien 
• Linser, fodervikke, ærter, lupiner – Bælgplanter 
• Boghvede – Pileurt familien
• Nigerfrø – Kurveblomst familien
• Olieræddike, Sæd-dodder – Korsblomst familie 
• Skårlægning den 21.august, 10cm stub 
• Mejetærskning den 31. august Udb. 1200 kg/ha



Polykultur forsøg efterår 2021
Areal 0,8 ha sået 29 oktober 

• Vinter hestebønne 30 kg

• Vinter ærter 70 kg

• Vinter vikke 13 kg 

• Vinter mahka 30 kg

• Vinter havre 35 kg

• Vår hvede 25 kg

• Sået med 3 m skivesåmaskine.  250 kg pr ha.



Polykultur en biologisk løsning til at
Få hele bingopladen fuld

• Vi skal fodre jordens BIOM ved samdyrkning af planter med 
forskellige rodsystemer så mikrolivet opbygger kulstofpuljen.

• Markant lavere ukrudtstryk i langt de fleste forsøg.

• Lavere svampe- og skadedyrsangreb. 

• Minimalt gødningsbehov ved at inkludere bælgplanter.

• 10-30 % større udbytte og mere klima robust.

• God økonomi ved selvforsyning af færdigfoder til fjerkræ og 
svin 

• Nem at dyrke med bestående maskinpark

• Blandingen tilpasser sig variationen i jordens tekstur m.m.



Polykulturartikler fra Steen Nørhede

• Artikel fra Samvirke: Forskellige afgrøder skal 
dyrkes sammen. Oktober 2021 side 42-44

• Kronikken ”Fra monokultur til polykultur” 
https://nyheder.okologi.dk/mennesker-og-
meninger/fra-monokultur-til-polykultur





Tak for opmærksomheden!

”If you want to earn money farming, 

you have to spend less than you earn. 

Period.”
Darren J. Doherty, Landbrugsrådgiver & regenerativ landmand 

(Australien)


