
Hvad er 

Conservation 

Agriculture?

Med en stigende verdens-

befolkning, et behov for sunde 

fødevarer og et øget krav om 

bæredygtige produktionsmetoder, 

er vi nødt til at tage hensyn til 

jordens frugtbarhed. 

Conservation Agriculture består af 

tre overordnede principper, der kan 

bruges som en del af løsningen til 

en mere bæredygtig produktion i 

fremtiden. Velkendte principper -

som er en del af godt 

landmandsskab - kombineres med 

teknologisk udvikling inden for 

såning og ukrudtsbekæmpelse. 

Ved at følge de tre nøgleprincipper 

og tilpasse dem til lokale forhold 

kan vi udvikle os i retning af mere 

bæredygtige produktionssystemer.

Minimal forstyrrelse 
af jorden

Målrettet jordbearbejdning i smalle 

striber eller såning helt uden 

jordbearbejdning minimerer 

forstyrrelse af jorden og giver plads 

til de naturlige processer. 

Gavnlige organismer, såsom

regnorme, forstyrres ikke og 

kan i stedet bearbejde jorden

helt ned under pløjelaget.

Afgrøderester efterlades på 

jordoverfladen, hvorfra de 

nedbrydes og bliver til organisk 

materiale i jorden. 

God jordstuktur og højt indhold 

af organisk materiale øger 

jordens indhold af plante-

tilgængeligt vand og mindsker 

risikoen for jordpakning.

Permanent 

jorddække

Varieret

sædskifte

Ved at efterlade afgrøderester 

og bruge efterafgrøder mellem 

hovedafgrøder beskyttes jorden 

året rundt. 

Et diverst og afbalanceret 

sædskifte fremmer biodiversitet -

både over og under jorden.

Afgrøderester på 

jordoverfladen undertrykker 

fremspiring af ukrudt. 

Efterafgrøder og afgrøderester 

tager farten af regndråberne, 

således at tilslemning og erosion 

undgåes. Istedet optages vandet i 

jorden, hvor det falder, og vandet  

løber ikke henad marken. 

Efterafgrøder udskiller kulstof i 

form af sukkerstoffer til jordens 

organismer når de gror - eller 

fodrer nedbrydere, når de 

formuldes. Ved optag af kvælstof 

reducerer efterafgrøder riskoen 

for udvaskning og bringer 

kvælstof op til de øvre jordlag.

Et godt sædskifte giver et 

alsidigt skiftende miljø, som gør 

det svært for ukrudt og 

skadegørere at opformere sig.

Sædskifte med bl.a. kvælstof-

fikserende arter hjælper til at 

cirkuelere nærringsstoffer tilbage til 

jorden. Herved øges jordens 

frugtbarhed og biologisk aktivitet. 

Afgrøder og efterafgrøder med 

forskellige rodsystemer kan 

afsøge forskellige dele af jorden 

for nærringsstoffer. Afgrøder som 

gror i fugtige perioder kan i højere 

grad bane vej gennem kompakte 

jordlag. Disse rodgange kan 

potentielt udnyttes af 

efterfølgende afgrøder. 


