
Baggrund
Grøntsagsproduktionen begrænses af tilgænge- 
lige mængder og kvaliteten af gødningsstoffer, 
da f.eks. kål og porrer har et stort nærings- 
stofbehov. Samtidig er det vigtigt at kunne gødske 
i løbet af vækstperioden uden at beskadige plan-
terne, hvorved næringsstofbehovet kan dækkes 
mere præcist. Jordens kvalitet, f.eks. struktur, 
nærings- og vandholdende evne, er nøglepara- 
metre for et godt udbytte og minimering af 
næringsstoftab. Jordforbedring er derfor central 
for høje udbytter og frugtbar jord på langt sigt. 
Grøntsagsproduktion er desuden følsom over for 
opformering af sygdomme i sædskiftet. Derfor er 
den hygiejniske kvalitet af gødningsstoffer og jord-
forbedringsmidler af stor betydning. 
Samtidig er der behov for nye intensive dyrknings- 
systemer, hvor produktionen er høj mens tab af 
næringsstoffer til miljøet minimeres og kulstof- 
lagring i jorden øges.
   

Formål
ComCrop undersøger en ny teknologi fra iværksæt-
tervirksomheden ComFerm ApS til hurtig kompos-
tering og udvinding af gødningsstoffer fra biomasse 
med hensyn til funktionalitet og effekt i grøn-
sagssædskifter. Grøngødning, planterester og an-
dre biomasser  behandles med teknologien og tes-
tes for effekter på udbytte og jordens frugtbarhed. 
Testene foretages både i videnskabelige forsøg og 
i kommerciel praksis. På baggrund af forsøgsresul-
taterne vurderes teknologiens økonomiske poten-
tiale for grønsagsproducenter.

Projektet trin for trin

• ComCrop-komposttromler bygges og install-
eres hos Aarstiderne og AU-FOOD

• ComCrop-tromlen afprøves: sammensætning 
af biomasser til indfødning, kompostering-
sprocesser og produktkvalitet

• Test af kompost og gødningsprodukter i potte 
og semi-field forsøg med grøntsager

• Indkøring og afprøvning af demo-prototype 
af ComCrop-tromlen under kommercielle for-
hold

• Økonomi estimeres

Arbejdsdelingen i projektkonsortiet er, at Com-
Ferm ApS leverer teknologien, Institut for Føde-
varer forsker i teknologiens virkning, Aarstiderne 
A/S afprøver et demonstrationsanlæg i praksis og 
SEGES analyserer økonomiske resultater, effekt 
af teknologien på bedriftsniveau og potentialet 
for udbredelse i den økologiske sektor. ComCrop 
forventes at dokumentere muligheden for at 
løfte økonomien i den økologiske grøntsags- og 
anden planteproduktion med brugen af den nye 
teknologi, samt løfte potentialet for opbygning af 
jordfrugtbarhed og effekter for miljø og klima.
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