
TERRA GOLD
– grøngødning fra alsidige blandinger giver en sund jord,  
der giver sunde afgrøder med gode, stabile udbytter

En sund jord er guld værd. Under 
dette motto har Feldsaaten Freuden-
berger i adskillige år markedsført 
mange forskellige grøngødnings-
blandinger. 
Dette fokus er blevet yderligere 
forstærket de seneste år på grund af 
EU's Greening bestemmelser gennem 
anvendelse af MFO-blandingerne 
med indhold af mindst to forskellige 
arter. Det har siden 2015 været et krav 
for at kunne opnå fuld hektarstøtte. 
Et vigtigt område indenfor grøngød-
ning er også sikring af jordens humu-
sindhold. Pressede sædskifter vil tære 
på jordens humus. Det gælder om at 
undgå en sådan udpining. 
Især roer, grønsager og majs forbru-
ger humus. Ved roe- og kartoffeldyrk-
ning kan jordens humusindhold gå 
markant i negativ retning.

Både humus og insekter 
fremmes 
De blomstrende blandinger tjener 
ikke kun til opbygning af humus, men 
understøtter også insektbestanden, 
som er vigtigt, når den øvrige mark-
�ora er begrænset.
Vigtigt er det også at holde jorden 
sund, hvor biologisk bekæmpelse af 
skadegørere effektivt kan foretages 
med forskellige blandinger rettet 

mod for eksempel roe- og rodgalle-
nematoder.
Udover at opnå målrettede effekter 
får jorden desuden tilført en betydelig 
mængde organisk materiale. Det virker 
positivt på jordens humusindhold. 
Ved et højere humusindhold kan man 
også mindske risikoen for erosion, 
jordens struktur forbedres og jordens 
vandholdende evne øges. Dette er en 
fordel ved klimaændringerne.

Sørg for ordentlig mængde 
såsæd 
Gå ikke på kompromis med udsæds-
mængden. 
En passende høj mængde sikrer etable-
ring af en tæt afgrøde. Netop en tæt af-
grøde vil dække jorden, konkurrere mod 
ukrudtet, sikre opbygningen af humus 
og reducere mængden af nematoder. 
Vores anbefalede udsædsmængder tager 
udgangspunkt i de tyske anbefalinger. 
Derudover er det vigtigt at anvende 
en passende såmetode, som sikrer den 
bedst mulige etablering.

Dækker forskellige behov
Med Terra Gold blandingerne har man 
en bred vifte af muligheder inden for 
grøngødning, hvor man kan få forskel-
lige behov i sædskiftet dækket.
De forskellige blandinger af Terra Gold 

skal derfor vælges ud fra de øvrige af-
grøder, der dyrkes i de relevante marker.
I vores annonce i denne udgave af 
FRDKnyt kan du se, hvad de forskellige 
blandinger indeholder.

Af Peter Krog-Meyer,  
Feldsaaten Freudenberger

Terra Gold blandingerne er rigtig gode til at 
dække jorden, og med rettidig såning kommer 
de i blomst, så insekter i massevis også har 
glæde af dem. De købes gennem shopFRDK.

Kort om Terra Gold blandingerne
Fordele ved målrettede 
 blandinger:
Sædskifte-neutrale
Arter med god roddybde
Forøgelse af jordens poreindhold
Øget regnormeaktivitet
Opbygning af humus
Forbedring af jordens bæreevne
Kvælstofopbygning i jorden
Biologisk nematode-bekæmpelse
Reduktion af skadegørere og 
sygdomstryk
Formindskelse af vandafstrømning

Afgrødernes påvirkning af 
 humusindholdet
Humusforbruger:
Sukker-/foderroer
Karto�er
Majs
Korn, raps

Humusforøger:
Efterafgrøder
Græs
Kløver 
Bælgsæd
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