
En sund jord er fundamentet for sunde 
planter. Det budskab er ved at være 
bredt anerkendt. 
- Vi har længe ikke interesseret os søn-
derligt meget for jorden, men har været 
rigtig gode til at se på planterne.
Sådan indledte Annette Vibeke Vester-
gaard, landskonsulent hos SEGES, sit 
indlæg 17. juni i Yding. 
Det projekterne CarbonFarm, Sund Jord 
og Remix, der inviterede til markdag i 
Yding og nær Vejle. 

Hurtigt, nemt og billigt
Mange forestiller sig måske, at det er 
svært at tage en pejling på jordens aktu-
elle tilstand. Men det er det ikke.
Jordens frugtbarhed består af tre 
elementer. Nemlig om den har en god 
fysik. Altså dens bestanddele og dens 
struktur, som blandt andet betyder 
meget for dens evne til at indeholde 
vand og luft. 
Endvidere kemien, som blandt andet 
fortæller os om dens indhold af næ-
ringsstoffer til en god planteavl.
- Endelig er der biologien, som har 
en vekselvirkning med både jordens 
fysik og kemi, forklarede Annette V. 
Vestergaard. 

Der er �ere håndredskaber, som skal 
i brug for at pejle jordens aktuelle til-
stand. Et er jordspyddet, der kan trykkes 
langt ned i jorden, hvis den er sund. Det 
vil sige har en god struktur og er uden 
hårde såler. 
- Spaden er god til at grave ned og 
se, hvordan planternes rødder har det, 
påpegede hun.

Vi skal gå mere i dybden
Det er ikke nok at interessere sig for de 
øverste 25-30 centimeter af jorden. 
- Man skal gå mere i dybden for at 
konstatere, hvordan jorden er, fortsatte 
Annette Vibeke Vestergaard.
Hun forklarede, at dybden fortæller, om 
vandet kan sive ned, om rødderne kan 
gro i jorden. Dermed får man også vi-
den om den strategi for gødskning, man 
bør bruge. På en leret undergrund er der 
bedre mulighed for at holde på vandet 
og dermed kvælstoffet end i en sandet 
undergrund.
Et såkaldt hollænderbor er et effektivt 
håndredskab til at udtage prøver i dyb-
den af en jord. Man drejer prøver ud, 
som lægges i forlængelse af hinanden 
for at se hvilken jordpro�l, der er på et 
givet sted i en mark.

- Det er nemmest på en svær jord at ud-
tage prøverne med hollænderboret, når 
jorden er fugtig, forklarede hun.
En anden mulighed er at udtage 
jordprøver og få lavet en omfattende 
Albrecht-analyse i et laboratorium.

Tydelig forskel på JB 4 jord
Måske er det elementært, men forskellige 
måder at dyrke jorden på med forskellige 
typer afgrøder giver over tid en betydeligt 
forskel på den samme jordtype. 
Annette Vibeke Vestergaard viste to 
JB 4 jordprøver fra to marker ved 
siden af hinanden. Den ene mark har 
været pløjefri i 12 år, men blev for to 
år siden pløjet forud for den kløver-
græs, der er i marken nu. Nabomarken 
har i alle årene været dyrket med pløj-
ning og de seneste to år dyrket med 
majs til ensilage. 
- I kan se, at de to JB 4 er meget for-
skellige alene på farven, hvor jorden 
under græsset er meget mørkere end 
den under majsen, viste hun. 

Put jorden i et syltetøjsglas
Hvis man gerne vil mere end at se 
forskellen i farve på de to ellers i 
udgangspunktet ens jorde, kan man fra 

Gode tips til tjek af din jord 
Vi skal interessere os meget mere for jordens tilstand end hidtil, var et af �ere 
vigtige budskaber på en markdag 17. juni i regi af projekterne CarbonFarm, Sund 
Jord og Remix.

Et hollænderbor som dette bruges til at udtage prøver af en jordpro�l, så man kan se, hvordan jorden er dybere nede.
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- Der skal være låg på, og man vender 
glasset tre gange, hvorefter det skal stå i 
en times tid, forklarede Annette Vibeke 
Vestergaard.

hver af dem tage en håndfuld jord fra en 
dybde på cirka 10 centimeter.
- Prøverne kommer man i hvert sit glas 
med vand, så glasset er næsten fuldt, når 
jorden er kommet i. 

Annette Vibeke Vestergaard gav tips til nemme måder at tjekke sin jord på, så man 
kan målrette sin driftsledelse mod en sund jord.

Farven på jorden er stadig mørk og lys, 
så her var der ingen forskel. 
Jo mørkere jorden er, jo mere organisk 
materiale indeholder den, Men man kan 
også se jordens struktur.
- Jo mere organisk materiale, der er 
i jorden, jo mere stabil er dens ag-
gregater også, hvilket er tydeligt at se, 
fremhævede hun.
Det er ligninholdige stoffer med �ere, 
der klistrer jorden sammen, så den bliver 
stabil. Hvis de ikke er til stede, slemmer 
jorden sammen og bliver til en død mas-
se på bunden af glasset. Vandet fra den 
udpinte jord er også lidt mere grumset.
- Jord med lavt indhold af organisk stor 
er meget mere udsat for erosion. Den 
holder heller ikke så godt på vandet og 
næringsstofferne, fastslog hun.
Med disse få tips kan alle teste egen jord.

Af Niels Damsgaard Hansen

Vil du vide mere?
Christian Korsholm tlf. 76 40 86 66

Christian Kyhn Lorenzen, tlf. 76 40 86 68

De kraftige tænder kan lave en dyb løsning af jorden til stor gavn for rodudviklingen i dine afgrøder.

Med Cultimer L 1000 serien kan du også lave øverlig jordbearbejdning, for at fremme et falsk såbed, du kan lave en nem 
og sikker etablering af efterafgrøder, du kan forberede såbedet, eller du kan lave en almindelig stubbearbejdning. 

KAMPAGNE på 4, 5 og 6 m maskiner

SPAR OP TIL kr. 65.200,-

Populær dybdeharve fra KUHN
KUHN CULTIMER L 1000 BUGSERET STIVTANDSHARVE

FINANSIERING
med kun

0,99%
I variabel rente.

Med Cultimer L 1000 serien kan du også lave øverlig jordbearbejdning, for at fremme et falsk såbed, du kan lave en nem 
og sikker etablering af efterafgrøder, du kan forberede såbedet, eller du kan lave en almindelig stubbearbejdning. 

•  3 buller, 70 cm afstand 
•  85 cm frihøjde 
•  600 kg udløsertryk 
•  Tandfrigang 30 cm vertikalt, 15 cm horisontalt
•  Stort udvalg af spidser og valser
•  Original frøsåmaskine fås som ekstraudstyr
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