
ODLINGSSYSTEMETS EKOLOGI
Gröngödsling som mångfunktionellt

redskap i grönsaksodlingen

Ett uthålligt odlingssystem
Flera av gröngödslingens funktioner
ska vägas samman till ett odlingssys-
tem som är ekonomiskt och ekologiskt
uthålligt. Odlingssystemet utvärderas
avseende skörd (kvantitet och kvalitet),
markmikroflora, växtnäringsupptag,
växtnäringsomsättning, kvävefixering,
förekomst av mykorrhiza, skadegörare
och dess naturliga fiender. Tillsam-
mans utvärderar odlare, rådgivare och
forskare odlingssystemen med avse-
ende på ekonomi och odlingssäkerhet.

Gröngödsling på fem olika sätt
Inom programmet studeras fem olika
system för användning av gröngöds-
ling i vitkål:
• direktnedbrukning av gröngödsling,
• samodling mellan gröngödslings-

gröda och avsalugröda,
• rötning av grönmassan från grön-

gödslingsgrödan,
• kompostering av grönmassan från

gröngödslingsgrödan,
• marktäckning med grönmassan från

gröngödslingsgrödan.

Vårt tvärvetenskapliga
forskningsprojekt har som
mål att utveckla lokalt an-

passade odlingssystem med grön-
gödslingsgrödor och grönsaker.

Tar tillvara på kvävet
Gröngödslingsgrödor med kvävefixer-
ande baljväxter tillför lokalt produce-
rat kväve till odlingssystemet. I detta
projekt undersöks olika sätt att ta till-
vara det kväve som fixerats i gröngöds-
lingsgrödor och hur
detta i sin tur påver-
kar växtnäringslev-
eransen till avsalu-
grödan, angrepp av
skadegörare och pro-
duktens inre kvalitet.

I samodlingen mellan vitkål och rödklöver studeras kålflugans
populationsdynamik, samt samspelet med dess naturliga fiender.

De deltar i forskningsprojektet
Projektet innehåller tre gemensamma fältförsök i Umeå,
Uppsala och i Årslev, Danmark. Dessutom deltar sex
odlingsföretag i projektet. Finansiärer är FORMAS och SLU.
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