
Kamdyrkning af hestebønner 
 

Kamdyrkning af hestebønner giver større og bedre rodvækst end dyrkning på flad mark. 
Det viser foreløbige resultater fra forsøg, hvor kartofler og hestebønner blev dyrket 
sammen på kamme. Derimod forhindrede samdyrkning af de to afgrøder ikke, at 
skimmelsvampe angreb kartoflerne. 

Økologisk kartoffeldyrkning plages af skimmelangreb, der typisk opstår som 
primærangreb fra smittede læggeknolde. I et projekt under Forskningscenter for 
Økologisk Jordbrug (FØJO) undersøgte vi, om skimmelangreb kan forsinkes ved at 
etablere mellemafgrøder i kartoffelmarken. 

 Vi valgte hestebønner som mellemafgrøde, fordi der er behov for proteinafgrøder i 
økologiske sædskifter, og fordi hestebønner kan fiksere kvælstof fra luften. Endelig 
regnede vi med, at hestebønnerne kunne dyrkes på kamme på samme måde som 
kartoflerne, hvilket forenklede den tekniske del af samdyrkningen. 

 Vi valgte at anlægge forsøget med fire rækker kartofler, fire rækker hestebønner, fire 
rækker kartofler, fire rækker hestebønner, osv. For hestebønners vedkommende 
forventede vi, at færre bladlus ville angribe, da det er velkendt, at værtsplanternes 
omgivelser kan forvirre de indflyvende insekter. 

 Fra samdyrkning til kamdyrkning 

Antagelsen om at hestebønnerne ville dæmpe udviklingen af kartoffelskimmel i marken 
kunne ikke eftervises i forsøgene. I ét af de tre forsøgsår var der en statistisk sikker 
forsinkelse af skimmeludviklingen i de parceller, hvor kartoffelrækkerne var afbrudt af 
hestebønner. Men forsinkelsen var lille og uden praktisk betydning i forhold til 
kartoflernes vækst. Der var ganske lidt angreb af bladlus i hestebønnerne, både i de 
samdyrkede parceller og i hestebønner i renkultur. Derfor kan vi ikke konkludere om 
samdyrkning nedsætter antallet af bladlus. 

 Men hestebønnerne trivedes godt på kammene. Rigtig godt endda. Det fungerede fint at 
strigle og hyppe hestebønnerne på samme måde som kartofler. Vi konstaterede en 
kraftigere udvikling af rødderne og flere kvælsstof-fikserende rodknolde under de 
hestebønner, som stod på kamme, i sammenligning med hestebønner på flad mark. 
Foreløbige målinger af kvælstof-fiksering tyder også på en gevinst ved kamdyrkningen. 
Hvad der er årsagen til dette, ved vi endnu ikke; men jorden i kammene er varmere, 
løsere og nok også mere luftig. 

 Kamme i fremtiden 

På baggrund af forsøgene tror vi, at kamdyrkning kan være interessant ved dyrkning af 
andre afgrøder. Vi har allerede haft pilotforsøg i gang med majs, lupin og sojabønne. 
Projektet har medvirket til opstarten af et nyt projekt, hvor et af målene er at udvikle en 
såmaskine, der er specielt beregnet til at så på kamme. Når en prototype af denne kam-
såmaskine er klar, vil vi anlægge yderligere forsøg, der belyser perspektiverne ved 
kamdyrkning i økologiske sædskifter. 
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