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N-udvaskning fra økologiske plante-
avlssædskifter

Lokalitet og efterafgrøde påvirkede N-udvaskningen men ikke grøngødning og tilførsel af gylle. 
N-udvaskningen var i høj grad bestemt af jordbearbejdning og vegetationsdække i efteråret.
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1. Udnyttelse og tab af næringsstoffer i forskellige sædskifterC15

Udvaskning af nitrat-N (efter-
følgende N) er igennem 12 år 
undersøgt i DJFs forsøg med 
økologiske sædskifter til plan-
teproduktion. I forsøget indgår 
tre faktorer med to gentagel-
ser anlagt i et faktorielt design: 
Sædskifte (med og uden grøn-
gødning), efterafgrøde (med og 
uden) og husdyrgødning (med 
og uden). Alle sædskifterne be-

står af fire marker repræsenteret 
hvert år. Forsøget er anlagt på 
tre lokaliteter henholdsvis Jyn-
devad (JB1), Foulum (JB4) og 
Flakkebjerg (JB6). N-udvask-
ningen bestemmes ved hjælp af 
keramiske sugeceller installeret 
i 0,8 m dybde på Jyndevad og i 
1 m dybde på Foulum og Flak-
kebjerg. Husdyrgødningen var 
konventionel gylle og blev til-

ført ifølge gældende regler for 
økologisk produktion. Sædskif-
terne ses i tabel 1.

Resultater
Tilførsel af husdyrgødning til 
sædskifterne gav ikke anledning 
til højere N-udvaskning. Deri-
mod var der sikre effekter af sted 
og efterafgrøde. Som forventet 
var N-udvaskningen størst på 
Jyndevad og mindst på Flakke-
bjerg, og udvaskningen blev re-
duceret med brug af efterafgrø-
der. Der var ikke forskel mellem 
sædskifterne inden for samme 
behandling og rotation (tabel 2). 
Der var dog en undtagelse på 
Foulum i 3. rotation, hvor sæd-
skifte O2 uden efterafgrøde på 
trods af en N2-fikserende grøn-
gødningsafgrøde havde mindre 
udvaskning end sædskifte O4 
uden efterafgrøde. På Flakke-
bjerg var der tendens til samme 
effekt. Forklaringen skal sand-
synligvis findes i en større hyp-
pighed af stubbearbejdninger i 
efteråret i O4, hvor harvninger 
kunne gennemføres i 75% af 
markerne mod kun 25% i O2. 

Sædskifte O1 O2 O4

Rotationer Mark E1 E1 E1

1. rotation 
1997-2000 

1 
2 
3 
4 

Vårbyg:udlæg 
Kløvergræs 
Vårhvede 
Lupin 

+
+

Vårbyg:udlæg 
Kløvergræs 
Vinterhvede 
Ært/byg 

+
+

Havre 
Vinterhvede 
Vinterhvede 
Ært/byg 

+
+
+
+

2. rotation 
2001-2004 

1 
2 
3 
4 

Vårbyg:udlæg 
Kløvergræs 
Havre 
Ært/Vårbyg 

+
+

Vårbyg:udlæg 
Kløvergræs 
Vintersæd 
Lupin 

+
+

Vintersæd 
Havre 
Vårbyg 
Lupin 

+
+
+

Lokaliteter JY JY, FO, FL FO, FL 
3. rotation 
2005-2008 

1 
2 
3 
4 

Vårbyg:udlæg 
Kløvergræs 
Kartofler 
Vinterhvede +

Vårbyg 
Hestebønner 
Kartofler 
Vinterhvede 

+
+

+
Lokaliteter JY, FO, FL JY, FO, FL

1E: Placering af efterafgrøde (+) i ”med efterafgrøde”-behandlinger.   

Tabel 1. De økologiske sædskifter. 

Det Europæiske Fællesskab ved Den 
Europæiske Fond for Udvikling af Land-
distrikter og Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri har deltaget i finan-
sieringen af projektet.
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Vi fandt, at N-udvaskningen 
i høj grad var bestemt af mar-
kernes tilstand om efteråret (fi-
gur 1). N-udvaskningen var la-
vest, hvor jorden var dækket af 
en efterafgrøde (gns. 20 kg N/ 
ha). Et jorddække med ukrudt 
og spildplanter, hvor der ikke 
var gennemført stubbearbejd-

ning, medførte en N-udvask-
ning på gns. 30 kg N/ha. Størst 
N-udvaskning fandt sted efter 
stubbearbejdninger mod rod-
ukrudt (gns. 55 kg N/ha). Ud-
vaskningen steg med antallet af 
harvninger. I dyrkningssyste-
mer med efterafgrøder fandt vi 
en sikker øget N-udvaskning på 

gns. 5 kg/ha/år i de år, hvor der 
var sået vintersæd om efteråret. 
Dette skyldes en større pulje af 
organisk bundet N i systemerne 
med efterafgrøder, som kan mi-
neraliseres, når jordtemperatu-
ren er tilstrækkelig høj. Dette N 
kan tabes i efterår/vintre, hvor 
der ikke er etableret en afgrøde/
efterafgrøde med en effektiv N-
optagelse. Udvaskningsresulta-
terne er publiceret i Askegaard 
et al. (2003, 2011).         

Konklusion
Forsøgsfaktorerne sædskifte og 
husdyrgødning påvirkede ikke 
N-udvaskningen, mens der var 
effekt af efterafgrøde og loka-
litet. Resultaterne fra forsøget 
understreger dilemmaet i øko-
logisk planteproduktion mel-
lem mekanisk bekæmpelse af 
rodukrudt efter høst og hensynet 
til miljøet. 
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    Sædskifte O11+GG2 O21+GG2 O4-GG
Efterafgrøder

Sted Rotation - + - + - +
JY 1 (1997-2000) 97 a 66 b 97 a 68 b . .

2 (2001-2004) 81 a 50 b 84 a 57 b . .
3 (2005-2008) . . 59 a 62 a 78 a 59 a

FO 1 (1997-2000) . . 47 a 37 a 36 a 39 a
2 (2001-2004) . . 36 a 24 b 30 ab 34 ab 
3 (2005-2008) . . 34 a 39 a  65 b 30 a

FL 1 (1997-2000) . . 32 a 26 a 23 a 25 a
2 (2001-2004) . . 24 a 14 a 20 a 15 a
3 (2005-2008) . . 24 ab 12 a 43 b 14 a

1Kløvergræsset i 1. og 2. rotation blev efterfulgt af vårsæd i O1 og af vintersæd i O2.
2GG: Grøngødning (kløvergræs) i 25% af sædskiftet. 

Tabel 2. Effekt af sædskifte og efterafgrøde på N-udvaskning (kg nitrat-N ha/år). Værdier 
med samme bogstav inden for samme række er ikke signifikant forskellige (P<0,05).

Figur 1. Effekt af efterafgrøde (grøn), ukrudt/spildplanter (blå) og stubharvning (rød) på N-
udvaskningen. Gennemsnit af sædskifter, behandlinger og rotationer. 
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