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Af ICROFS og Videncenter for Landbrug, Økologi

En ko med navn
giver mere mælk
Forskere ved Newcastle University har fundet, at køer, der er 
blevet tildelt et navn og bliver behandlet som et enkelt individ
giver mere mælk. Resultatet stammer fra en undersøgelse, hvor 
forskerne har kigget på, hvordan landmændenes opfattelse af
køerne influerede på mælkeproduktionen. I alt 516 engelske
mælkeproducenter blevet spurgt om, hvordan de tror, at men-
nesker kan påvirke malkekøernes produktivitet, adfærd og vel-
færd. Næsten halvdelen (46 %) af deltagerne sagde, at deres
køer havde navne. Blandt disse var den årlige mælkeproduk-
tion 258 liter højere sammenlignet med de øvrige mælkepro-
ducenter i undersøgelsen, der ikke navngav køerne. Forskerne
forklarer det med, at de landmænd, der navngiver deres dyr,
har bedre kontakt med dem. Og køer vil, ligesom mennesker,
reagere positivt på personlig kontakt ved at blive roligere og
mere veltilpasse. Ifølge forskerne kan landmændene således,
ved at navngive køerne og give den mere individuel opmærk-
somhed under opvæksten, ikke blot forbedre køernes velfærd
og opfattelse af mennesker men også øge mælkeproduktionen
væsentligt.

Færre skimmelsvampe og
mykotoksiner i øko-korn
På et seminar, arrangeret af det norske forskningscenter Bio-
Forsk, blev der præsenteret forskningsresultater, der slog fast,
at der er mindre skimmelsvampe og mykotoksiner i økologisk
korn end i konventionelt korn. Dette stemmer overens med re-
sultater fra studier i andre lande. Mykotoksiner, forårsaget af
Fusarium, kan føre til alvorlige problemer i foder- og konsum-
korn og toksinerne kan være sundhedsskadelige for både dyr og
mennesker. I økologisk kornproduktion er der flere sædskifter 
og mindre gødningstilførsel end i konventionel produktion og
ingen brug af pesticider. Forskerne mener, at skimmelsvampe
og mykotoksiner i korn netop har sammenhæng til manglende
sædskifte, brug af mineralsk gødning og pesticider. Endvidere
har forsøg vist, at kemiske svampemidler kan øge forekomsten
av Fusarium. Hvis nyttesvampe dræbes med kemiske midler 
i konventionel dyrkning, kan det ændre balancen af mikroor-
ganismer i kornmarken, hvorved de mykotoksinproducerende
skimmelsvampe som Fusarium antageligt kan få overtaget.
Kilde: www.agropub.no <http://www.agropub.no>

Prisudvikling på øko
korn og bælgsæd høst 2011
Peter Mejnertsen, Videncentret for Landbrug, Økologi oplyser,
at kornpriserne medio uge 28 indikerer høje priser i høst, men
markedet er usikkert på den rigtige pris, da der mangler flere
prognoser fra udlandet. I vores nabolande er det primært Sve-
rige, Sydtyskland, Frankrig og England der mangler økologisk
korn og proteinafgrøder. Heldigvis står afgrøderne fornuftigt i
størstedelen af Østeuropa. Priserne er ca. 40 –  45 pct. højere
end i høsten 2010, lyder det fra Peter Mejnertsen. På Landbrugs-
Info kan man læse mere om emnet.

Tilmelding til
økologi-kongres 2011
Tilmeldingen er åben forlyder det fra Tomas Nørfelt, Videncen-
tret for Landbrug, Økologi. Han fortæller videre, at invitationer 
er sendt ud til Økologi-Kongres 2011, der finder sted den 23.
og 24. november i Vingstedcentret. Under temaet »Holdning og
handling« udforsker Økologi-Kongres 2011 den nyeste faglige vi-
den om økologisk landbrug og fødevareproduktion. Kongressen
byder på ikke færre end 36 tematiske møder med ny viden fra
alle dele af økologien. Emnerne går fra nyeste forbrugertrends
over komposteringsstalde til økologiens principper. Og der ta-
ges fat om centrale udfordringer i økologen med nogle af Dan-
marks førende eksperter og debattører ved roret. Tomas Nørfelt
fortæller, at der er penge at spare ved tilmelding inden den 23.
oktober.  Læs om kongressen på www.okologi-kongres.dk.

Af Birte Boelt,forskningsleder, In-
stitut for Genetik og Bioteknologi 
Forskningscenter Flakkebjerg, Aar-
hus Universitet

I hvidkløver til frø – både i 
økologisk og konventionel 
produktion – kan ukrudtsbe-
kæmpelsen volde problemer 
eksempelvis i forhold til fugle-
græs, storkenæb, kamille, spil-
draps, skræpper, hvidmelet gå-
sefod og tidsler. 

Endvidere kan det være et 
problem, at afgrøden i nedbørs-
rige forår udvikler en kraftig 
bladmasse, som kan hæmme 
udviklingen af blomsterknop-
per. Derfor vælger nogle avlere 
at afpudse hvidkløver i slutnin-
gen af maj, når de første knop-
per er blevet synlige i bladhjør-
nerne. 

Men man kan også sætte en 
flok får på. Det praktiseres bl.a. 
i en del økologiske marker, hvor 
man også bruger afgræsnin-
gen til at udsætte blomstrings-
tidspunktet i år med kraftige 
skadedyrsangreb. Hvidkløver-
bladmassen er et meget kon-
centreret foder for fårene, og 
derfor kan man se dem selek-
tere ukrudtet frem for hvidklø-
veren. 

Men i et tørt forår kan det 
blive et problem, hvis fårene 

græsser for længe og for hårdt. 
Hvis hvidkløveren har for lidt 
vand, bliver den kort, og blad-
massen kan blive så begrænset, 
at det bliver vanskeligt at samle 
den skårlagte afgrøde ved høst.

Isåning af græs

I projektet SEED har vi under-
søgt, om isåning af græs i hvid-
kløverfrømarken har betydning 
for frøudbyttet. Hvidkløver blev 
udlagt i vårbyg med halvandet 
kg udsæd pr. hektar på 24 cm 
rækkeafstand, og der blev isået 
henholdsvis almindelig rajgræs 
og engsvingel – begge med ud-
sædsmængden tre kg pr. hek-
tar. 

Om foråret i frøavlsåret gen-
nemførte vi en simuleret af-
græsning med to afpudsnin-
ger i maj, og der blev taget slæt 
i slutningen af maj på tilsva-
rende tidspunkt som en tradi-
tionel afpudsning. Disse fire 
kombinationer blev sammen-
lignet med hvidkløver i renbe-
stand. Slæt- og afpudsnings-
højde var tre til fem cm.

Der er gennemført fire for-
søg i perioden 2005– 2009, 
og de opnåede frøudbytter va-
rierer fra ca. 125 kg frø pr. hek-
tar i 2007 til 575 kg pr. hektar 
i 2009 som gennemsnit af de 
gennemførte behandlinger. 

Vejrforholdene var rigtigt dår-
lige for hvidkløver-frøavl i 2007 
med høje nedbørsmængder i 
både juni og juli.

I 2009 var der også forholds-
vis megen nedbør i juni, men 
der var gode høstbetingelser i 
slutningen af juli. I disse to år 
har ingen af de gennemførte 
behandlinger adskilt sig ud fra 
kontrollen, hvidkløver i ren-
bestand. I de to øvrige år har 
iblanding af græs haft en stærkt 
negativ effekt på frøudbyttet i 
hvidkløver svarende til et tab på 
250-300 kg frø pr. hektar.

Potentiale for afgræsning

Iblanding af græs giver et hø-
jere potentiale for afgræsning 
– både efterår i udlægsåret og 
forår i selve frøavlsåret. Endvi-
dere har man mulighed for at 
sætte afgræssende dyr på mar-
ken igen umiddelbart efter frø-
høst (oftest i begyndelsen af 
august).

En maskinel afpudsning 
kan ikke direkte sammenlig-
nes med fårenes afgræsning, 
hvor de kontinuerligt fjerner 
bladene og ofte vil efterlade bar 
jord mellem planterne. Det har 
betydning for afgrødens mi-
kroklima, at solen kan varme 
jorden op – modsat en kraftig 
afgrøde, som ofte vil være min-

dre attraktiv for bierne.
Iblanding af græs i hvidklø-

ver til frø kan være relevant, 
hvor man kan udnytte poten-
tialet for afgræsning om efter-
året i udlægsåret og om foråret 
i selve frøavl-året. I forsøgene 
har isåning af rajgræs eller eng-
svingel med tre kg udsæd pr. 
hektar haft en stærkt negativ 
effekt på frøudbyttet i kløveren 
i to ud af fire forsøgsår, men i 
det samlede regnestykke skal 
foderværdien af det afgræs-
sede materiale samt fordele 
omkring bjærgning og høst af 
hvidkløveren indregnes.

Hvidkløver i kombineret 
foder- og frøproduktion

Iblanding af græs i hvidkløver til frø kan være relevant, hvor man kan udnytte potentialet for
afgræsning om efteråret i udlægsåret og om foråret i selve frøavl-året.
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Noter

Økologi Den første fredag hver måned sætter LandbrugsAvisen Agro fokus på faglig økologi i et samarbejde med
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS og Videncenter for Landbrug.

I FØJO III-projektet 
SEED er der i en fireårs 
periode undersøgt, hvil-
ken betydning isåning af
græs i hvidkløverfrømar-
ken har for frøudbyttet. 
I to af forsøgsårene ad-
skilte ingen af de gen-
nemførte behandlinger
sig ud fra kontrollen, 
hvidkløver i renbestand, 
mens iblanding af græs 
de to øvrige år havde en 
stærkt negativ effekt på 
frøudbyttet i hvidkløver.

Hvidkløver


