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Grøngødningens indflydelse
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The influence of green manure on yield and soil structure
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Resumé
Ved Højer og Holmbo Kær er der i årene 1971-77 gennemført forsøg i ensidig byg med grøngødningens
indflydelse på udbytte og jordstruktur. Som grøngødningsafgrøder er anvendt gul sennep, foderrybs
(Perko), ital. rajgræs, sneglebælg og tidlig rødkløver.

I gennemsnit af 1972-76 har de korsblomstrede afgrøder kun givet små og usikre udbytteforskelle
begge forsøgssteder. Det samme gælder de øvrige arter ved Holmbo Kær. Ved Højer medfører udlæg i
byggen et sikkert udbyttetab - størst efter ital. rajgræs.

I eftervirkning såret er der kun små forskelle i udbyttet ved Højer, medens grøngødning ved Holmbo
Kær giver et merudbytte på 3,2—4,1 hkg kerne, men de fundne forskelle er ikke statistisk sikre.

Grøngødning giver lidt højere porøsitet i jorden. Ital. rajgræs og kløverarterne forbedrer aggregat-
stabiliteten.

Nøgleord: Grøngødning, jordstruktur.

Summary
The influence of green manure on the yield and soil structure was investigated in experiments at Højer
and Holmbo Kær 1971-77. The experimental plan is shown in page 544 and the texture of the soils is
shown in table 1.

The average yields for the period 1972-76 and the after-effect in 1977 are shown in table 2.
White mustard (Sinapis alba L.) and fodder rape (Perko) have on an average affected the grain yield

a little on both of the spots. The same applies to the rest of the species at Holmbo Kær.
The layout of Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.) at Højer has given a yield-decrease of about

10 hkg grain per hectare. Early red-clover (Trifolium pratense L.) and black medick (Medicago
lupulina L.) have given a yield-decrease of about 6 and 3 hkg grain respectively, mainly because of
more weeds.

The after-effect of the green manure was an insignificant yield-increase of 0.2-2.8 hkg grain per
hectare at Højer and 3.2-4.1 hkg at Holmbo Kær.

A significant interaction between green manure and nitrogen was found at Højer (figure 1).
The influence of green manure on the soil structure is shown in table 4. Green manure gives a higher

porosity in the soil. Italian ryegrass and red-clover give a significant improvement of the aggrega-
te-stability at Højer.

Key words: Green manure, soil structure.
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Indledning
De første forsøg med grøngødning i Danmark blev
påbegyndt i 1888 med nedpløjning af en lupinaf-
grøde i stedet for brak (Hansen, 1918), og senere
med vikkehavre til foder og nedpløjning af en
lupinafgrøde i brakmarken (Hansen, 1926). I beg-
ge forsøg var der en stor positiv virkning i de
efterfølgende afgrøder.

Senere er der gennemført en række forsøg med
udlæg af forskellige kløverarter til grøngødning.
De anvendte arter har været sneglebælg, serradel,
rundbælg, blod kløver og tidlig rødkløver
(Nielsen, 1929, Iversen, 1944, Hansen, 1955). I
disse forsøg er grøngødningen fortrinsvis udlagt i
vårsæd forud for rodfrugter. Udlægget har ofte
haft en negativ virkning på dæksæden, og i den
efterfølgende afgrøde har eftervirkningen været
af samme størrelse som 30-40 kg N i handelsgød-
ning.

I 1942-52 blev der gennemført et fastliggende
forsøg med grøngødning ved Studsgård (Hansen,
1955). Forsøget gennemførtes i et 3-årigt sæd-
skifte med: 1. rug med isåning af serradel, 2.
rodfrugt, 3. vårsæd med isåning af rødkløver.

Rug har givet positive udslag for grøngødning,
og i år med lille N-virkning tilmed ret store udslag.
Rugen overvintrede bedre efter grøngødning.

Kartofler gav maximalt udbytte ved 600 kg ks
(kalksalpeter) og kålroer ved 800 kg ks. Begge
rodfrugtafgrøder gav ca. 3 hkg tørstof mere ved
400 kg ks + grøngødning end maximalt udbytte
med ks.

I vårsæd efter rodfrugt var der ingen eller kun
ringe udslag for grøngødning.

I konklusionen bemærkes, at grøngødningen
foruden at stille en vis mængde kvælstof til rådig-
hed også synes at øve en indflydelse på jordens
struktur.

11960'erne og 70'erae er der gennemført en del
forsøg med efterafgrøde som supplement til
grovfoderproduktionen og desuden også ned-
pløjning af hele afgrøden (Jacobsen, 1970, Jep-
sen, 1912, Hostrup & Hansen, 1977). Resultater-
ne har været vekslende, og bl.a. er produktionen i
efterafgrøden meget afhængig af dæksædens
høsttidspunkt, tidspunkt for såning af høstsåede
afgrøder og klimaforholdene efter høst. Desuden

er det nødvendigt med et kvælstof-tilskud efter
høst til alle ikke kvælstofsamlende afgrøder. Som
fælles konklusion for disse forsøg kan anføres, at
merudbyttet for grøngødning ved nedpløjning ik-
ke giver dækning af udgifterne til denne. Kun hvis
efterafgrøden kan udnyttes til opfodring, bliver
der balance i regnskabet.

Spørgsmålet er, om efterafgrøde i monokultur
af vårsæd vil have en positiv virkning på udbytte
og jordstruktur, og dermed være med til at opret-
holde eller forbedre udbytteniveauet. Disse
spørgsmål søges belyst med de i beretningen om-
talte forsøg på marskjorder.

Forsøgenes gennemførelse
I årene 1971-77 er der i ensidig byg gennemført
fastliggende forsøg med grøngødningens virkning
på jordstrukturen ved Højer forsøgsstation og på
forsøgsarealet Holmbo Kær ved Stadil Fjord. I ta-
bel 1 er vist teksturanalyser fra Højer forsøgssta-
tion (Hansen, 1976) og fra Holmbo Kær (Jessen,
1977).

Tabel 1. Teksturanalyser
Texture analyses

Ler Silt Finsand
Dybde <0,002 0,002- 0,02-
cm mm 0,02 mm 0,2 mm

Grovsand
0,2-2,0 Humus

mm

Højer
0-25

30-55
60-90

Holmbo
0-20

20-40
40-100

12
16
6

Kær
34
47
45

13
13
4

49
42
40

73
70
89

9
8
5

0
0
0

1
1
1

2
1
1

7
2
9

Arealet ved Højer består af en siltjord med
vekslende tynde lag af ler og finsand og ved
Holmbo Kær af meget svær lerjord dannet under
maritime forhold.

Forsøgsplan:
A. Uden grøngødning (without green manure)
B. Gul sennep (Sinapis alba L.) + 30 N
C. Foderrybs (Perko) + 30 N
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D. Udlæg af ital. rejgræs (Lolium multiflorum
Lam.) + 30 N

E. Udlæg af sneglebælg (Medicago lupulina L.)
F. Udlæg af tidlig rødkløver (Trifolium pratense

L.)
Til byggen forår:
1. 30 N i kas (kalkammonsalpeter)
2. 60 N i kas
3. 90 N i kas

Forsøget er anlagt faktorielt med 2 gentagelser.
Om foråret er der foretaget såbed sharvning og

såning af korn, og udlægget er sået øverligt inden
kornets fremspiring. Snarest efter høst er halmen
fjernet. I led B og C er frøet bredsået i stubben og
nedbragt ved fræsning. Samtidig hermed er led B,
C og D tilført kvælstof. I led A er foretaget bear-
bejdning efter behov, og som afsluttende bear-
bejdning er alle parceller pløjet i ca. 20 cm dybde i
november.

Der er foretaget notater om ukrudt, lejesæd og
udlæggets fylde i kornafgrøden. Ved høst er der
foretaget udbyttebestemmelse i byggen og umid-
delbart før pløjning i grønafgrøden.

Af fysiske målinger er der foretaget porøsitets-
bestemmelse i begge forsøg og bestemmelse af
aggregatstabilitet ved forsøgets afslutning ved
Højer.

Afgrøderne er gødet med 40 P årligt begge ste-
der, men ingen K, idet kaliumtallene er høje på
begge arealer.

Resultater
Bedømmelser
Udlægget udviklede sig noget forskelligt efter
året, især i 1972 og 1973 udviklede udlægget sig
kraftigt, mens det ved Holmbo Kær i 1975 mis-
lykkedes totalt på grund af tørke. Udlægget vok-
sede dog aldrig gennem kornet eller generede ved
høst.

Ukrudtsproblemerne har været lidt forskellige
de to steder. Ved Holmbo Kær har der været lidt
mere ukrudt i parcellerne med udlæg, hovedsage-
lig tidsler, men ikke af en størrelsesorden, der har
generet byggen.

Ved Højer har der været spredte forekomster af
kvik. Denne er bekæmpet enkelte år ved sprøjt-

ning på efterafgrøde og kvik med Antergon 30 i
slutningen af oktober, og bekæmpelsen har været
ret effektiv.

Bekæmpelsen af frøukrudt ved Højer gav pro-
blemer. Parcellerne med sneglebælg og rødkløver
blev enkelte år sprøjtet med dinoseb. Ukrudts-
bestanden bestod fortrinsvis af agersvinemælk,
der ikke var spiret frem på det tidspunkt, hvor
kløver og sneglebælg kan tåle sprøjtning. Ager-
svinemælken har påvirket udbyttet i disse par-
celler, og desuden er der sket en spredning til de
øvrige parceller.

I årene 1972-76 var der kun lidt lejesæd og ikke
af en størrelse, som normalt påvirker udbyttet.
Grøngødningen påvirkede ikke tilbøjeligheden til
lejesæd. De fundne forskelle er små og tilfældige
og varierer med årets klimaforhold.

I 1977 var alt kornet ved Højer gået ensartet i
leje ved høst. De første parceller gik i leje i midten
af juli. I forsøgsleddene uden grøngødning og ef-
ter ital. rajgræs var der kun lejesæd ved den stør-
ste kvælstof-mængde. I de øvrige parceller med
grøngødning var forskellen mellem kvælstof-
mængderne små.

Ved Holmbo Kær var der i 1977 mere lejesæd
efter grøngødning.

Udbytter
I tabel 2 er vist udbytterne i hkg byg pr. ha, dels i
gennemsnit af årene 1972-76 og dels for 1977, der
betragtes som eftervirkningsår.

I gennemsnit af 1972-76 er der ved Højer en
sikker nedgang i udbyttet, hvor der er udlæg i
kornet. Nedgangen i udbyttet er størst ved ital.
rajgræs med ca. 10 hkg kerne pr. ha. Dette forhold
gør sig også gældende i andre forsøg med udlæg af
ital. rajgræs på stationen. 11976 er der konstateret
angreb af fritfluelarver i disse parceller med en
reduktion af plantebestanden til følge. Den gen-
nemsnitlige nedgang i udbytterne på 6,2 og 3,0
hkg efter sneglebælg og tidlig rødkløver må ho-
vedsagelig tilskrives en større ukrudtsbestand.
Der er en sikker stigning i udbyttet mellem første
og andet kvælstoftrin, men yderligere kvælstof
forøger ikke udbyttet.

I 1977 er der ved Højer små og usikre merud-
bytter for grøngødning. Kvælstofvirkningen er
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Tabel 2. Udbytte og merudbytte i hkg byg pr. ha
Yield and yield increase in hkg barley per hectare

30 N 60 N

Gennemsnit
50,9
50,2
51,7
39,1
43,6
46,7

55,4
53,4
53,3
45,6
48,4
52,4

Højer
90 N

1972-76
54,3
53,4
55,2
44,8
49,8
52,4

gns.

53,5
-1,2
-0,1

-10,3
-6,2
-3,0

Holmbo Kær
LSD95 30 N 60 N 90 N gns. LSD95

Uden grøngødning
Gul sennep
Perko
Ital. rajgræs
Sneglebælg
Tidlig rødkløver 46,7 52,4 52,4 -3,0 2,1

Gennemsnit 47,0 4,4 4,7
LSD95 4,1

Eftervirkningsår 1977
Uden grøngødning 48,3 55,4 56,6 53,4
Gul sennep 57,1 54,5 52,7 1,4
Perko 55,0 56,1 57,4 2,8
Ital. rajgræs 48,4 55,7 56,8 0,2
Sneglebælg 55,3 54,9 53,6 1,2
Tidlig rødkløver 56,3 53,2 57,0 2,1

Gennemsnit 53,4 1,6 2,3
LSD95

48,5
48,1
50,6
47,1
49,4
51,4

49,2

50,7
55,0
55,2
57,0
56,8
56,4

55,2

54,5
55,4
54,0
52,0
52,0
54,6

4,6

61,3
62,9
63,8
63,4
61,8
62,0

7,3

54,8
57,4
57,3
55,7
56,6
54,6

6,9
3,3

64,6
70,1
70,0
66,3
67,6
70,2

12,9
3,4

52,6
1,0
1,4

-1,0
0,1
0,9

58,9
3,8
4,1
3,3
3,2
4,0

lille, men der er en sikker vekselvirkning mellem
grøngødning og kvælstof, som omtales senere.

Ved Holmbo Kær er der i 1972-76 ingen sikre
forskelle i udbytterne uden og med grøngødning.
Udbyttet er lavest efter ital. rajgræs, men for-
skellen skyldes udbytterne i 1972 og 1973, der i
disse år var 5-6 hkg lavere. Der er kun sikre
forskelle mellem første og andet kvælstoftrin.

I 1977 har grøngødning ved Holmbo Kær givet
3-4 hkg kerne pr. ha i merudbytte, men ingen af
de fundne forskelle er statistisk sikre. På trods af
et højt udbytteniveau er der store og sikre udslag
for kvælstoftilførsel.

Den omtalte vekselvirkning mellem grøngød-
ning og kvælstof ved Højer 1977 er vist i figur 1.
Som det fremgår af denne, har udbyttet været
meget stort ved 30 N efter grøngødning af kors-
blomstrede afgrøder, sneglebælg og rødkløver.

Som det fremgår af figur 2, har dette ikke været
tilfældet i gennemsnit af årene 1972-76. Der er
forskel på udbytteniveauet ved de forskellige be-
handlinger, men formen af kurverne er nær ens og
viser samme kvælstofvirkning - uanset grøngød-
ning.
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Udbyttet af grønafgrøden har været meget
vekslende. Sneglebælg og rødkløver udviklede
sig meget svagt og nåede de fleste år kun at dække

Udbytte
hkg/ha
58'

Uden grøng. - Ital. rajgræs
* Korsblomstrede

A A Kløverarter

30 N 60 N 90 N

Figur 1. Vekselvirkning mellem grøngødning og kvæl-
stof, Højer 1977.

Reciprocal action between green manure and nitrogen.



Udbytte
hkg/ha
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Tabel 3. Udbytte i hkg tørstof pr. ha i ital. rajgræs
Yield in hkg dry matter in Italian ryegrass

o— o Uden grøngødning
x_ x Korsblomstrede

<ä A Kløverarter
" ' Ital. rajgræs

Figur 2. Vekselvirkning mellem grøngødning og kvæl-
stof, gns. Højer 1972-76.

Reciprocal action between green manure and nitrogen.

stubben. Der er kun foretaget udbyttebestemmel-
se ved Holmbo Kær i 1971, hvor rødkløver gav
ca. 10 hkg tørstof pr. ha.

For de korsblomstrede afgrøders vedkommen-
de har der kun været betragtelige udbytter i 1975
og 1976 med 12-25 hkg tørstof. De øvrige år er
byggen høstet i perioden 20.-31. august, og det
sene såtidspunkt sammen med langsom spiring
bevirkede, at de korsblomstrede afgrøder udvik-
lede sig svagt, og udbyttet skønnedes at ligge
under 5 hkg tørstof pr. ha. Planterne dækkede dog
som regel jorden godt.

Ital. rajgræs voksede ret godt alle årene undta-
gen på Holmbo Kær i 1975. Udbyttebestemmel-
serne er vist i tabel 3.

Ital. rajgræs er den mest sikre efterafgrøde. I
1971-73 er udbytterne meget høje ved Holmbo
Kær, men ellers er de på det jævne. Det skal i
denne forbindelse nævnes, at 30 N er i underkan-
ten af, hvad der anbefales til ital. rajgræs.

Fysiske målinger
Der er med mellemrum foretaget målinger af jor-
dens porøsitet. I 1972 er prøverne udtaget i 100
cm3 ringe, medens porøsiteten er målt med gam-
ma-neutron spredning med overfladeprobe 1975

1971
1972
1973
1974
1975
1976

øjer

14
19
16
12
13
11

Holmbo
Kær

26
32
28
14
_

15

og 1976. Alle målinger er foretaget i maj-juni og er
gennemsnit af 10 målinger.

Resultatet afmålingerne er vist i tabel 4. Porø-
siteten er høj på begge arealer. Grøngødningens
virkning på denne er lidt forskellig og usikker,
men der er en tendens til højere porøsitet.

11977 er der udtaget jordprøver til aggregatsta-
bilitet. Målingerne er gennemført på aggregater i
størrelsen 2-8 mm fugtet med 25 vægtprocent
vand, hvilket svarer til pF ca. 2,0. Behandlingen
er i øvrigt som beskrevet af Hartge (1971).

Resultaterne er vist i højre side af tabel 4 og
angivet som procent stabile aggregater. De kors-
blomstrede afgrøder har ikke påvirket stabilite-
ten, medens der har været 7-9 procent flere sta-
bile aggregater efter ital. rajgræs, sneglebælg og
tidlig rødkløver.

Målingerne viste i øvrigt, at kvælstofgødningen
ikke påvirkede stabiliteten.

Diskussion
Tydningen af resultaterne fra grøngødningsfor-
søg er ofte vanskelig, fordi disse påvirkes af en
lang række forhold, som trækker i hver sin ret-
ning. Dernæst må man i vurderingen af resulta-
terne belaste disse med udgifter til udsæd, ekstra
arbejde og til grønafgrøder af korsblomstrede og
ital. rajgræs tillige med ekstra kvælstof. Ud fra en
kortsigtet økonomisk betragtning skal der store
og sikre merudbytter til dækning af udgifterne.

Ved udlæg af grøngødning i korn kan udlægget
trykke dæksæden, og der kan opstå vanskelighe-
der med ukrudtsbekæmpelse, sygdomsangreb og
sen høst af dæksæden.
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Tabel 4. Porøsitet i vol.pct. porer og aggregatstabilitet i 0-15 cm dybde
Porosity in vol. per cent pores and aggregate stability in 0-15 cm depth

Vol.pct. porer 0-15 cm

1972* 1975** 1976*

pet.
stabile
aggreg.

1977

Uden grøngødning
Gul sennep
Perko
Ital. rajgræs
Sneglebælg
Tidlig rødkløver ..

LSD95

Uden grøngødning
Gul sennep
Perko
Ital. rajgræs
Sneglebælg
Tidlig rødkløver ..

LSD95

Højer
53,6
51,7
51,3
54,4
53,6
52,8

Holmbo Kær
58,5
59,2
59,2
58,1
57,4
58,5

51,5
51,1
50,4
52,1
51,5
52,9

52,7
54,9
53,2
55,0
53,4
54,5

1,5

50,2
53,3
51,6
51,0
52,5
51,6

56,5
58,2
58,4
59,6
56,6
57,4

1,8

59
60
58
68
66
67

5,5

* jordprøver i 100 cm3 ringe
** målt med gamma-neutron overfladeprobe

Ved høstsåede grønafgrøder efter vårsæd er
der problemer med at få sået tidlig nok og evt.
besværligheder med spiringen. Som vist af Ho-
strup og Hansen (1977) falder tørstofudbytterne
meget, når såning eller fremspiring sker i slutnin-
gen af august. Betydningen af store afgrøder er
der nogen uenighed om, men en afgrøde, som
dækker jorden effektivt og kan konkurrere med
ukrudtet, anses for vigtig, ligesom en kraftig og
dyb rodudvikling er ønskelig.

De stærkt svingende resultater i nærværende
forsøg kan skyldes en eller flere af de førnævnte
faktorer, og så længe Danmarks kornarealer i
overvejende grad består af vårbyg, kan det være
vanskeligt at undgå disse problemer. I Tyskland
anvendes efterafgrøde oftest efter vinterbyg. Det
giver muligheder for tidligere såning, hvilket stil-
ler efterafgrøden langt gunstigere, samt giver mu-
lighed for større artsvalg.

Vekselvirkningen mellem grøngødning og
kvælstof (figur 1) kan skyldes, at efterafgrøden
binder kvælstof i jorden, som ellers ville udvaskes

i løbet af vinteren. Undersøgelser i Tyskland fo-
retaget af Bramm og Czeratzki (1977) viser, at
udvaskning af kvælstof kun er 4-8 kg pr. ha pr. år,
hvor jorden har været dækket af ital. rajgræs eller
korsblomstrede afgrøder. Det bundne kvælstof
vil frigøres senere og vil evt. være til rådighed for
de næste afgrøder.

De fundne forbedringer af porøsitet og aggre-
gatstabilitet falder i hovedsagen sammen med,
hvad Czeratzki ogRuhm (1974) har fundet i tyske
forsøg.

Konklusion
Ved Højer er der ingen sikre udslag i byg efter de
høstsåede korsblomstrede grøngødningsafgrø-
der, hverken i gennemsnit af 1972-76 eller efter-
virkningsåret 1977. Udlæg af ital. rajgræs, sneg-
lebælg og tidlig rødkløver giver i årene 1972-76 en
sikker nedgang i udbyttet - størst efter ital. raj-
græs. I eftervirkningsåret 1977 giver disse grøn-
gødninger små positive udslag i byggen, men de
fundne forskelle er ikke sikre. Derimod er der en
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sikker vekselvirkning mellem grøngødning og
kvælstof.

Ved Holmbo Kær er der i 1972-76 kun små og
usikre udslag for grøngødning. I eftervirknings-
året 1977 har grøngødning givet et merudbytte på
3,2-̂ 4,1 hkgkerne pr. ha, men dette merudbytte er
ikke statistisk sikkert.

Porøsitetsmålinger viser, at grøngødningen
forbedrer porøsiteten lidt på begge arealer. Der er
desuden en sikker forbedring af aggregatstabili-
teten efter ital. rajgræs, sneglebælg og tidlig rød-
kløver ved Højer.
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