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Vi står som på taget af et hus til en anden verden
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Mulige forklaringer  til fald i kulstofindhold.
1. Intensiv jordbearbejdning – plov og tallerkenharve.
2.  Ændring fra flerårige arter (60 to 90 % I biomasse under 
jordoverfladen) til enårige landbrugsafgrøder(15 til 20 % i 
biomasse under jordoverfladen).
3. Forøget mineralisering af organisk stof, som resultat af øget 

anvendelse af uorganiske kvælstofgødninger. 
(Lit. cit. Green et al., 1995, SSSAJ  59:453-459.)

Intensivt landbrug betyder:

1. Jordens indhold af organisk kulstof fortsætter 
med at falde langsomt.

2.  Dyrkningssystemer kan gøre en forskel.

Don Reicosky USA.



Landbrugsjorden har tabt ~ 25-75 % af 
oprindeligt organisk kulstof (SOC)

Dexterindeks: 
Forholdet 
mellem 
jordens 
indhold af ler 
og kulstof 
Kritisk lavt 
kulstofindhold 
i jorden -
Dexterindeks 
> 10



Hvor er kulstofindholdet lavt?

 Lavest på lerjord

 Lavest v. planteavl

 Faldende på lerjord



Humus balance i Tyskland og efterafgrøder

Værdier for forskellige afgrøder Humus ækv
Kg Humus-C pr. ha pr. år

Roer -760
Kartofler -760
Silo- og kernemajs -560
Korn og raps -280
Ærter, hestebønner 160 +

Efterafgrøder sået efter høst 80+
Efterafgrøder udlagt i korn 200+



Virkemidler -kulstoflagring
C-input Red. omsætning

Sædskifte +/- (+)

Efterafgrøder + (+)

Halmnedmuldn. + ?

Red. jordbearb. ? +

Kalkning + -

Dræning + -



Jord skal gødskes!
Organisk 
materiale

Delvist nedbrudt 
materiale

Omdannet 
materiale

Humusstoffer

Stabilt materiale
BANK

Ikke-
humusstoffer

Føde til 
mikroorganismer

Mikroorganismer



Humus = total kulstof (C) x 1,7; eller 1% C = 1.7% humus
Antager 2% kulstof og jorddensitet på 1.6 t/m3 i 0-100 cm ~ 320 t 
humus/ha;
C:N forhold 10:1 = 32 t N/ha ~ 6400 kg N/ha i 0-20 cm dybde 



Humus har en konstant ratio af 
C:N:P:S
Humus er som mursten (kulstof), der igennem mørtel 
(NPS) skaber en stabil mur

Næringsstofmangel, og ikke kulstof, begrænser 
humusdannelsen

Formation af 1 t C i humus/ha kræver: 92 kg N; 20 kg P 
and 14 kg S

Clive Kirkby og John Kirkegaard CSIRO, Australien

Vi skal derfor sikre den rette næringsstofsammensætning 
under den mikrobielle omsætning i marken



Grundprincip – Liebigs kar
Minimumsloven; Justus von Liebig (1855)
 Planters vækst bliver hæmmet af 

den ressource, der er vanskeligst 
tilgængelig på voksestedet

 Tilførsel af en vækstfaktor, som allerede 
findes i tilstrækkelig mængde, vil ikke 
fremkalde øget vækst.

• Mikroorganismernes humusdannelse er 
tilsvarende styret af den begrænsende 
ressource i henhold til deres egen 
metabolisme



Efterafgrøder er en del af sædskiftet
Overjordiske egenskaber

Biodiversitet – insekter og vildt
Mængde produceret organisk stof
Konkurrence med ukrudt, fysisk 
alleopati, f.eks. Havre og rug
Mindre jorderosion

Honningurt
Ærter
Boghvede
Lupin
Blodkløver
Alsikekløver
Perserkløver
WA 70, FRDK Blomsterbrak
TG 4 Bi blanding, WA blandinger



Mykorrhizasvampe
 Ca. 80 % af afgrøderne
 Svampen får føde fra planten
 Planten får uorganiske næringsstoffer 

fra svampen – især fosfor.
 Svampen kan også øge plantens 

modstandsdygtighed overfor en 
række jordbårne patogener

 Der er en speciel bakterieflora knyttet 
til svampene – nogle af disse 
bakterier har vist sig at kunne 
regulere/bekæmpe rodpatogener



Mykorrhizasvampe i marken og 
plantesundhed



Vi går efter udseendet



FRDK GØR EN FORSKEL
WWW.SHOPFRDK.DK

Blandinger af arter _CarbonFarm 2021
CarbonFarm 2021

Indeholder: 
Sent blomstrende olieræddike         10%
Foderradis 4%
Boghvede 10% 
Alm hør 11% 
Fodervikke 22% 
Blodkløver 10%
Alexandrinekløver 10% 
Seradel 10%
Honningurt 3%
Ungarsk Vikke 10% 

Frivillig efterafgrøde
Suppler eventuelt med: Vintervikke, cikorie 
bukkehorn
Eller – lav din blanding selv!

Udsædsmængde: 35 kg/ha ( 700,00 kr./ ha), producerer 120 kg N?
til næste afgrøde, + diversitet, + jordforbedring + frigivelse af fosfor
+ 4 tons tørstof/ha til nedmuldning.

http://www.shopfrdk.dk/


% N eksporteret fra rødderne til skuddene som nitrat 
(blå), aminosyrer (grøn), amider (gul) og ureider(rød). 
Disse forbindelser siver ud I rhizosfæren og er en del 
af plantens underskrift/signatur for at skabe en Unique 
rhizosfære.



Efterafgrøder af 
olieræddike

Fodervikke

Blanding af 
olieræddike og 
fodervikke

Efterafgrøderne er sået den 12. juli 2012 før høst af 
vinterhvede. Fin sandbladet lerjord på Lolland

FotosOlav Høegh, Dansk Landbrug Sydhavsøerne



Du ser ud til at have det godt 
min ven! – lidt trangt måske.

Der er masser af opgaver der trænger sig på
i erfagrupperne sæson 2021 – Er du med i én?



Konklusion
Klimaforandringer kræver fokus på 
dyrkningsstabilitet.
- Vi er nødt til at investere i sund og 
dyrkningssikker  jord.
 Principper for reduceret 

jordbearbejdning/CA indeholder lovende 
værktøjer.

 Humusdannelse skal øges.
 Tilførsel af specifikke næringsstoffer for 

mere styret nedbrydning af halm og 
øvrige afgrøderester kan være påkrævet.

 Øget brug af efterafgrøder kan vise sig at 
optimere nedbrydersamfundets 
fødebehov

Demonstrationer og samarbejde
på tværs



Tak for opmærksomheden




