Årets gang derude – december 2015
Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund

Tema: Jordens frugtbarhed
Vi skal ikke lære af fortiden!
I november var jeg til Teori U konference i København hvor bl.a. Otto Scharmer og Sten
Hildebrandt deltog, deres budskab er at udfordringerne i dag er rigtigt store, men i stedet for at
granske i fortidens fejl som har skabt de problemer som vi står i, så er det vigtigere at fornemme
den spirende fremtid som man ønsker at være en del af og at begynde at handle i det små ud fra
det, alting starter i det små, også store ting er startet i det små. Vi skal altså holde op med at
downloade fortidens handlemåde som har skabt de problemer vi står i, men hellere have modet til
at hoppe ind i den fremtid som man selv ønsker at skabe og være en del af. Så med mine ord
kan man sige at vi ikke skal lærer af fortiden!
Vor tids religion og mantra er stadig vækst, og vist det er det der er målet, så går det rigtig godt,
til trods for finanskrisen er der ifølge et Hollands forskerhold i de sidste ti år blevet fysisk
produceret 23% af den samlede produktion siden Kristi fødsel! spørgsmålet er så om det der er
vores egentlige kapital, nemlig jordens frugtbarhed, om den også vokser! det gør den desværre
ikke, hvilket ikke er overraskende da det ene er på bekostning af det andet. Er det den virkelighed
vi vil være en del af? Et kinesisk ordsprog siger meget klogt: Hvis vi ikke ændrer retning ender
vi der hvor vi er på vej hen!
Ifølge den Australske videnskabsmand Graime Sait, så skyldes 2/3 af den menneskeskabte CO2
udledning, at der er mindre kulstof i jorden. Han siger at i forbindelse med afbrænding af fossile
brændstoffer er der røget 250 milliard tons CO2 i luften, men at der er røget næsten dobbelt så
meget CO2 i luften pga. mindre kulstof i jorden, nemlig 467 milliard tons.
Hans påstand er derfor at selvom at vi holder op med at bruge fossile brændstoffer i morgen, så
har vi ikke løst klima problemet.
Den gode nyhed er at vi kan gøre noget ved det, vi skal bare blive rigtig gode til at udnytte
plantens evne til at hente kulstof fra luften og give det til jorden. Humus indeholder 58% kulstof så
kan vi dyrke jorden så der kommer mere humus i jorden kan det altså være enormt
betydningsfuldt og strengt nødvendigt for fremtidens klima.
Ordet human stammer interessant nok fra ordet humus, så måske vi bliver lidt mere humane hvis
vi får lavet noget mere humus.
Temaet i dette nummer er Jordens frugtbarhed, også her er udfordringerne store, ikke bare i lille
Danmark, men også på verdensplan går det nedad bakke med jordens frugtbarhed! heldigvis er
der nogle lysende individualiteter som har taget nogle skridt i den rigtige retning, fælles for dem
alle er at de har taget små individuelle skridt og afprøvet dem. Navne som Albert Howard, Elaine
Ingham, Friedrich Wench, Allan Savory, Alex Podolinsky, Walter Witte og Rudolf Steiner kan
nævnes som eksempler, de har alle skabt individuelle tiltag i retning af en mere frugtbar jord som
vi kan lærer af, uden at vi fanatisk behøver at tilhøre det ene eller det andet SYTEM! Det handler
ikke om pløjning eller ikke pløjning, men om at have indsigt i hvad der sker i jorden og ud fra det
arbejde kreativ I ens egen konkrete situation.
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Hvordan står det til med jordens frugtbarhed i Danmark
Sammenlignet med andre lande må vi konstatere at vi lever i et smørhul, Den danske jord kan som
udgangspunkt betegnes som en super god jord som fra naturens side er jævnet pænt ud, og på
nær Bornholm så støder vi ikke på noget grundfjeld før vi kommer cirka 1000meter ned. Den
danske jord er med et stort organisk indhold, koblet med et mildt klima med regnen fordelt ud over
året. Det betyder at dyrkningssikkerheden er stor og at vi er mindre afhængighed af jordens muld
og liv. Fx betyder det at jordens beskaffenhed kan betyde en forskel på 5 eller 10 procent udbytte,
hvorimod en god jord i Australien hvor vejret er mere ekstremt, kan betyde forskellen på høst eller
ingen høst!
I Danmark har vi seniorforsker Per Schjønning fra Institut for Agro økologi ved Aarhus Universitet,
som har arbejdet med jorden i mange år, og som har prøvet at gøre opmærksom på hvor vi er på
vej hen: Hvis vi har ambitioner om at efterlade jorden i god stand til vores efterkommere, så
er vi på forkert kurs. Undersøgelser gennem de sidste 10 år på dansk landbrugsjord viser,
at mængden af organisk stof især på Sjælland er i tilbagegang, og det efterlader jorden
»knoldet« og ofte umulig at bearbejde
Ifølge Per Schjønning er muldlaget i tilbagegang, fordi nogle landmænd satser for ensidigt på at
dyrke korn, i værste fald kombineret med, at halm bliver sendt til afbrænding til energiformål, så
der intet bliver efterladt på marken.
Men vi finder altså jorde med under en procent organisk stof, og det er usundt. En sund
jord bør have mindst 2 eller 2,5 procent, siger Per Schjønning.
Foruden at gøre jorden svær at arbejde med så giver et ringe muldlag også helt andre problemer.
Muldlaget holder nemlig på ler partiklerne, der ellers vaskes ud i større mængder i dræn, til
omkringliggende åer og søer eller mod grundvandet. Ler partiklerne binder typisk fosfor og
pesticid rester og øger dermed forureningen.
Men det manglende muldlag er faktisk ikke det største problem, hvis man spørger Per
Schjønning. Det er derimod kørsel med tunge maskiner såsom gyllevogne på markerne.
I dag kører gyllevogne på op til 55 tons rundt, og selvom de fordeler vægten over adskillige hjul,
så er trykket per dæk typisk på cirka seks ton. Det pakker jorden så tæt, at planternes rødder ikke
kan trænge længere ned end 20 til 25 centimeter.
Den sammenpressede jord er et problem i årtier, måske længere, og mange landmand er
ikke bevidst om problemet, fordi det ikke er til at se, siger Per Schjønning.
Mange afgrøder bruger jorden helt ned til to meter og trækker vand og næringsstoffer ud af de
små porer i jorden. Men i den sammenpakkede jord må planterne i heldigste fald nøjes med en
nedlagt regnormegang for at komme gennem jorden. Den sammenpressede jord lukker også af
for nedsivning af vand og næringsstoffer, der i højere grad bliver udvasket til det omkringliggende
miljø.
Konklusionen er altså at i Danmark er jordens frugtbarhed nedadgående, samtidig med at den er
under et stort pres.
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Hvordan står det til på verdensplan

Her er et kort som UN har lavet som viser hvilken vej det går med jorden frugtbarhed på
verdensplan, (Degraded betyder nedbrydning) i de gule områder som Danmark er en del af sker
der en generel nedbrydning af jorden, i de røde områder sker der en stor nedbrydning, i de
lysegule områder er det stabilt hvilket mest er i de nordlige områder hvor der er frost en stor del af
året
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Hvis vi ikke ændrer retning ender vi der hvor vi er på vej hen!
Så hvis vi skal ændre retning hvad skal vi så ændre. Den nuværende retning er ved at blive
tydelig. Det står klart at der må gøres noget for at vende situationen, hvis vi kunne tage de
kommende generationer med på en lytter ville de nok stemme for at der skulle gøres noget
nu! Et første skridt kunne være at dyrke økologisk og biodynamisk!

For nogle år siden fik ”The soil association” i England lavet en undersøgelse af jorden kulstof
indhold fra flere lande i hele verden, det vidste sig at der er en del mere kulstof i økologiske og
biodynamiske dyrkede jorde. I gennemsnit er der 20% mere kulstof i økologiske jorde
sammenlignet med konventionelle marker og 25% mere kulstof i de biodynamiske marker.

Hvordan gøres jorden mere frugtbar
For at forstå hvordan man gør jorden mere frugtbar er det vigtigt at forstå naturens vigtigste
redskab, nemlig fotosyntesen. Fotosyntesen er naturens evne til at danne organisk substans ud af
de luftige og flydende elementer der kommer ovenfra, nemlig CO2 og vand, og når disse to
elementer bliver tilsat noget sollys opstår der i det grønne blad glukose C6H12O6 - det mest simple
sukkerstof, og senere fx cellulose, som også består af de samme byggestene C –H – og O.
Mindst 90% af plantens subsanse består af disse byggestene,. med andre ord mindst 90% af
plantens substanse kommer oppefra!
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Her ses et billede fra
Agrilatina, et stort
biodynamisk gartneri i
Italien. Jorden til højre
viser naboens jord,
jorden til venstre viser
deres jord med
grøntgødning. og hvor
der har været sprøjtet
med humus præparat.
Jorden er blevet
gennemvævet af
planternes rødder,
planten udskiller
rodexudater som er
lækkerier for
mikroorganismerne,
desuden har planten
skabt ny organisk
substanse den har hentet ned fra ”oppefra” (CO2 + H2O + sollys), som bliver til fast organisk
substanse af elementerne C-H og O. Det er disse elementer som kan blive til humus og humus
består af elementerne C -H - O + lidt Kvælstof, altså igen af elementer som kommer oppefra via
planten.
Det er altså ikke nødvendigt at hente tonsvis af organisk materiale udefra for at forbedre jorden,
det handler bare om at dyrke nogle planter og de vil tilføre jorden organisk materiale.

De biodynamiske præparater
Med de biodynamiske præparater kan vi styrke denne proces fra to sider, den ene side er
fotosyntesen som vi kan styrke gennem kisel præparatet og den anden side er hvad der foregår
under jorden gennem humus præparatet, som også bliver kaldt 500, fordi der er målt 500 millioner
mikroorganismer i et gram.
Her er et forsøg med salat planter hvor planten
til højre har fået Humus præparatet 3 gange,
Humus præparatet styrker roddannelsen i
dybden og de fine rødder, de styrker også
mikroorganismerne i jorden og dermed den
biologiske aktivitet i jorden.
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Mennesker som har haft fokus på jorden frugtbarhed
Sir Albert Howard
”En sund jord giver sunde planter, dyr og mennesker”
Sir Albert Howard levede fra 1873 til 1947 og betegnes af mange i den
engelsk talende verden som faderen til økologisk landbrug. Han rejse i
1905 til Indien hvor han skulle lære dem om moderne landbrugs
metoder, det vidste sig at kan kunne lære mere af dem end han kunne
lære dem, og det ledte til at han forkastede den konventionelle måde at
tænke på, for at udvikle et økologisk landbrug hvor der blev lagt meget
vægt på kompostering.
I Indien opdagede han sammenhængen mellem en sund jord og sunde
planter, som han formulerede i sætningen ”The health of soil, plant,
animal and man is one and indivisible." Han rejse rundt I Indien forskellige områder, og kunne
iagttage af der hvor mennesker havde fokus på jord og hvor den var sund og levende, der var
planterne og mennesker også sunde. Modsat sagde han: Kunstgødning giver kunstig ernæring,
kunstig mad, kunstige dyr og til sidst kunstige mennesker.
I 1940 skrev han bogen ”An agriculture Testament”, som har inspireret landmænd og videnskabs
folk over hele verden.

Dr Elaine Ingham –Soil food web
Dr. Elaine Ingham er fra USA og har en doktorgrad i jordens
mikrobiologi.
Hendes grundtese er at vi skal sørge for at den biologiske liv i
jorden er i orden, til gengæld vil jorden sørge for at planten får de
næringsstoffer som den har brug for, det betyder også at hvis det
biologisk liv er aktivt så vil de også holde fast i næringsstofferne
og dermed ingen udvaskning.
Hendes værktøj er at se direkte på den biologiske aktivitet ved
hjælp af et mikroskop hvor man bl.a. ser på forholdet mellem
svampe og bakterier. En skovbundsjord vil typisk have mange
svampe og en landbrugsjord vil typisk have mange bakterier med
et undertal af svampe, og derved opstår grunden til ukrudtsproblemer. Hun har derfor udviklet en
kompost og en kompost the, som kan balancere jordens biologi. Læs mere på:
www.Soilfoodweb.com

Friedrich Wench
Friedrich Wench som er søn af Manfred Wench, har et
biodynamisk landbrug i Sydtyskland. Friedrich er desuden
udlært maskinsmed og er derfor fix til at udvikle diverse
redskaber til landbruget. De har hele tiden haft stor fokus på
jorden, og opgaven har derfor været at udvikle redskaber som
ødelægger jordens struktur og liv mindst muligt, resultatet er
en redskab som kan arbejde overfladiske i cirka 4 centimeters dybde, og som kan
gennemskære planterødder. Det er derfor en pløjefri form for dyrkning. Hans hovedpunkter
er:
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1. Overfladisk jordbehandling, evt. forsigtig løsning af jorden men ingen pløjning og
vending af jorden.
2. Kombination af mange forskellige planter som alle giver noget forskelligt til jorden
biologi.
3. Det tilstræbes at der er en stor grønmasse der vokser over jorden, og dermed en stor
udskillelse af rodexudater i jorden, som giver næring til jordens biologi.
4. Brug af biodynamiske præparater.
Læs mere på: www.eco-dyn.de
Alex Podolinsky
Alex Podolinsky voksede op i Europa, men måtte pga.
hans russiske afstamning flygte fra Tyskland og kom på
den måde til Australien. Han er i dag 90 år og har
gennem hans mange år i Australien udviklet det
biodynamiske der meget succesfuldt. På trods af store
udfordringer i Australien med store afstande, store
klimatiske forskelle fra tempereret til tropisk til ørken
klima, og ekstreme vejrforhold, dyrkes der i dag
800.000ha biodynamisk. Han har sammen med
Australske farmere, gartnere og vinfolk udviklet det de
kalder Professional biodynamics, Alex har desuden inspireret og vejledt mange avlere i
Europa.
De punkter han lægger mest vægt på kan beskrives som følgende:
1. Jordens behandles skånsomt, ingen pløjning men overfladisk nedmuldning af organisk
materiale. Hvis der er brug for løsning af jorden gøres det langsomt (som en hest kan
gå)med en grubber med skrå tænder så jorden ikke skæres men brydes naturligt, de
har udviklet en speciel grupper som kaldes Soil rehabilitator.
2. At lave en symfoni af planter, planterne er nøglen til at bygge op jordens frugtbarhed,
derfor dyrkes der ofte en grøntgødningsblanding med 20-30 forskellige slags planter,
ikke kun bælgplanter men også andre familier som hver tilfører noget til jordens
biologi.
3. Præparater fremstilles og bruges meget omhyggeligt, specielt humus præparatet har
betydet store forbedringer i jordens liv og struktur.
4. Rigtig afgræsning bygger jorden op, det foregår med mange dyr på et mindre areal i en
kort periode, hvorefter de flyttes til et nyt stykke, gødningsklatterne bliver derefter
jævnet ud og græsset bliver pudset af.
Læs mere på: http://www.bdgrowing.com
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Allan Savory, Holistisk afgræsning

Allan er født 1935 i Zimbabwe, hvor han som biolog fandt ud af at hvis man afgræssede dyrene
på den rigtige måde ville det give mere vækst og dermed mere liv og humus til jorden. Ud fra det
udviklede han det der hedder Holistisk afgræsning, som i dag vokser med stor succes over hele
verden. Hans hovedpunkter er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En kombination af mange planter og afgræssende dyr.
Afgræsning af mange dyr på et lille areal i kort tid.
Der må gerne være en stor grønmasse tilbage når dyrene bliver flyttet videre.
De planter som dyrene afgræsser bliver aktiveret til at vokse mere og ”ukrudt” vokser
derfor mindre.
Trampe effekten fra dyrene presser frø og organisk materiale ned i jorden og aktiverer ny
vækst
Jo mere vækst jo mere foder til dyrene og jo mere organisk materiale til jorden.
Ingen pleje af græsmark som fx afpudsning, det hele styres ved afgræsning.
Græsmarken bliver bedre for hvert år uden tilførsel af næringsstoffer udefra, det er derfor
ikke nødvendigt at så græsmarken om.

Læs mere på: www.savory.global

Bi kursus i Finland
Sidst i oktober har jeg været på et spændende besøg i Finland for at holde et tre dages bi-kursus.
Der var 45 deltagere, så også i Finland er der stor interesse for en biodynamisk måde at holde
bier på. Kurset blev holdt på engelsk og oversat til finsk; det var lidt mærkeligt at være i et
skandinavisk land hvor vi kulturelt ligner så hinanden meget, men hvor deres sprog bare er noget
helt andet og som jeg ikke forstod et ord af.
Deltagerne rangerede lige fra begyndere til en erhvervs biavler med 1400 bistader som blev
drevet økologisk. Der er allerede en del økologisk honning produktion i Finland, delvis fordi de har
mere natur og forholdsvis mindre landbrug som vi har i Danmark, men også fordi de ikke tolker
afstandskravet så stramt som vi gør i Danmark.
Den Finske bi sæson er lidt kortere end den Danske, men til gengæld er dagene længere, og den
vigtigste trækblomst er overraskende nok vild hindbær som vokser i skovene.
Det var første gang jeg var i Finland, men forhåbentlig ikke sidste gang.
Herhjemme i Danmark har det varme efterår betydet at bierne har været mere aktive og har derfor
haft mere gang i yngel produktionen, hvilket også betyder et større forbrug af foder, det betyder
at der skal holdes ekstra øje med dem i det tidlige forår om de har foder nok.
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By haveprojektet i Odense
Haveprojektet i Odense som jeg skrev om sidste gang er kommet et skridt nærmere realisering,
der er nu blevet dannet en rigtig forening med vedtægter og formand og det hele, på den måde er
det blevet mere selvstændigt fra Odense kommune, hvilket jo er godt. Jacob Guldin er blevet
formand for foreningen, som i forvejen er meget aktiv i det økologiske miljø i Odense og som er i
bestyrelsen for Praktisk økologi.
I marts skal der være nogle planlægningsmøder inden vi praktisk går i jorden foråret 2016, bor du
i nærheden af Odense og er interesseret i at være med kan du henvende dig til mig på mail:
erikfrydenlund@gmai.com
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