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Nyt dansk forsøgsprojekt om jord  
og fremtidens dyrkningsmetoder 
Projektet GRObund skal de næste år undersøge og afdække fordele og ulemper ved 
 conservation agriculture i praksis - og hvordan det kan hjælpe med at efterleve klima-
målsætningerne - herunder CO2 lagring, lattergas, biodiversitet og udbytte. Første år af 
projektet er afsluttet, og de første resultater er klar.

Af Syngenta

Vi skal finde nye bæredygti-
ge måder at dyrke jorden på 
i fremtiden. Principperne i 

conservation agriculture (CA) spås 

af mange som en af løsningerne på 
fremtidens dyrkningsmetoder. 

Det kræver dog, at vi i Danmark får 
opbygget mere viden, data og erfa-
ring for at bedømme potentialet fuldt 
ud samt at være i stand til at rådgive 
landmændene bedre. 

- Projektet er kommet rigtig godt 
fra start, og vi er i Syngenta meget gla-
de for i samarbejde med SEGES og en 
række andre partnere inden for forsk-
ning og landbrugsrådgivning at kun-
ne undersøge og forhåbentlig identi-
ficere nye potentialer for fremtidens 
landbrug, siger Carina Christine Skov-
møller, chef for bæredygtighed, Public 
Affairs & kommunikation i Syngenta 
Nordic og fortsætter:

- Vi har oplevet en utrolig stor in-
teresse for projektet i det første år fra 
mange landmænd og konsulenter og 
er ligeledes meget glade for det store 
engagement, vi ser hos vores tre vær-
ter.

Tre lokaliteter og forsøgsarealer
Tre forsøgsværter tester tre dyrk-
ningssystmer i en femårig periode. 
Storparceller dyrkes med henholdsvis 
traditionel jordbearbejdning, reduce-
ret jordbearbejdning eller efter prin-
cipperne i CA. Parcellerne er anlagt 
som landsforsøg, hvor der på alle lo-
kaliteterne er etableret fire gentagel-
ser for at sikre statistisk sikker data.

Hensigten er, at der skal eksperi-
menteres med dyrkningssystemets 
effekt på jordsundhed, dyrknings-
sikkerhed, udbytte og landmandens 
samlede økonomi. Desuden kan der 
etableres supplerende forsøg i stor-
parcellerne, for eksempel med afprøv-
ning af strategier for gødskning, plan-
teværn og kalkning.

- Hvert dyrkningssystem skal dyr-
kes optimalt for at kunne sammenlig-
ne dem. Derfor foretages der konkrete 
vurderinger for eksempel om, hvor-

vidt sygdomstrykket i det enkelte sy-
stem retfærdiggør en behandling eller 
ej. Ligeledes skal afgrøderne ikke nød-
vendigvis etableres samme dag, men 
når jorden er tjenlig i det pågældende 
system, siger Morten Lind, Technical 
Lead ved Syngenta Nordics.

Bedrifterne er placeret i Birkelse, 
Holstrebro og Slagelse. Værterne har 
forskellige klimatiske forhold samt 
forskellige jordtyper for bedst muligt 
at kunne demonstrere og udvikle løs-
ninger til håndtering af klimaforan-
dringer i landbruget.

Resultater for første dyrkningsår
Forsøget er i 2020 dyrket med heste-
bønner. Det første år af projektet har 
været et »etableringsår«, hvilket bety-
der, at jorden endnu ikke har haft tid 
at indstille sig fra tidigere at blive dyr-
ket med reduceret jordbearbejdning 
til nu enten at blive pløjet, dyrket med 
reduceret jordbearbejdning eller helt 
uden jordbearbejdning ved CA.

Det visuelle indtryk af markerne 
gennem sæsonen har været, at heste-
bønnerne i CA-parcellerne så mindre 
kraftige ud end naboparcellerne med 
jordbearbejdning. Alligevel har der 
ikke været signifikante udbyttefor-
skelle mellem behandlingerne.

- Variationen i udbytte inden for de 
enkelte dyrkningssystemer er større 
end variationen mellem dyrkningssy-
stemerne. Det gennemsnitlige udbytte 
i de pløjede parceller, på tværs af lo-
kalitet, er 42,5 hektokilo pr hektar. I 
det reducerede system er udbyttet 0,5 
hektokilo højere, mens det i CA er 1,1 
hektokilo lavere, siger Annette Vibeke 
Vestergaard, Landskonsulent SEGES 
Innovation

Mindst ligeså interesstant bliver 
det, når det økonomiske udbytte bli-
ver gjort op. 

Læs mere om GRObund her:  
https://www.syngenta.dk/grobund

De tre dyrkningssystemer testes 
i storparceller. Der er anlagt 3x4 
storparceller tre steder i landet.  
Her er forsøgene ved Slagelse set 
fra oven i juni 2021.

I GRObund testes traditionel dyk-
ning med pløjning, reduceret jord-
bearbejdning og CA med no-till, 
hvor afgrøderester efterlades på 
jordoverfladen.

Projektet GRObund startede i for-
året 2021 med dyrkning af heste-
bønner.
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