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Erosion: det vi skal undgå

• Har vi råd til at lade vores jord skylde væk?



Nedbørssimulator: effekt af dyrkningssystemer
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#rootsnotiron
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Høst af sollys året rundt



Rod-konkurrence og -komplementariet

• Rod konkurrence er vigtigere end skud konkurrence
• Trævle-rod vs pælerod
• Lidt ligesom kløvergræs udbytte: rødkløver + græs > hvidkløver + græs

For mere info se: Kiær, L.P., Weisbach, A.N. and Weiner, J. (2013), Root and shoot competition: a meta-analysis. J Ecol.
Fotos: Woody Van Arkel on twitter: @woody_VA



Eksempler på rodsystemer

*”Artist impression” fra Cotsworld Seeds; https://www.cotswoldseeds.com/species-guide.asp

https://www.cotswoldseeds.com/species-guide.asp


Udbyttetab fra plantekonkurrence 
-imellem afgrøden og bunddække

Fig. 2 Cereal yield as a function
of living mulch biomass for
winter wheat (▲) or rye (●)
sown in living legume mulch in
two successive years (1983–
1984) with a yearly nitrogen
fertilization of 0 kg/ha (red
symbols) or 56 kg/ha (green
symbols) and the linear trend
line through the points (y = 2.61
– 0.47x, p < 0.001, R2=
0.75)
(figure based on the data of
White and Scott 1991). Cougnon et 
al. 2022.

Konklusion: Vi skal væksthæmme 
bunddækket mest muligt, men stadigt 
tillade genvækst efter høst



Praktiske erfaringer med flerårigt bunddække

• 4 års rotation i 3 ha forsøgsmark, 2018-2021. 

• Hestebønner -> hvede -> hvede -> vårbyg

• Der blev et rigtig godt lucerne udlæg det år…



Efterår i marken. Anden års hvede efter høst af lucerne ”mellemafgrøde”.



Figure 3: Tidligt forår.

Figure 4: Midt April. Tid til vækstkontrol af lucernen.



Midt maj. Med og uden vækstkontrol. Tydelig effekt af ukrudtsmidlet



Sidst i juni. Lucerne er vågnet op igen.

Tid til høst. 0,5 ton/ha mindre 

hvede end kontrolmarken. 



Genvækst af lucerne. 1 uge efter høst og afpudsning. Genvækst af lucerne 2 uger efter høst og afpudsning.



Konklusion

• Nyt og ikke optimeret dyrkningssystem

• Stor risiko for udbyttetab i salgsafgrøden

• Mange fordele hvis muligt (herunder jordstruktur)

• Stort behov for agronomisk optimering:
• Konkurrence management

• Gødnings-timing og -mængder

• Svampe tryk

• Blad gødskning
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