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I Future Cropping part-
nerskabet arbejder 13 
partnere sammen om 
at skabe nye teknologi-
ske løsninger indenfor 
bl.a. præcisionsjord-
brug, miljøteknologi og 
digitale løsninger på 
markområdet. 

Se mere på:
www.futurecropping.dk

Deltagerne er: Agro Intel-
ligence, Yara Danmark, 
Novozymes, Orbicon, Ejl-
skov, Agro Business Park, 
Rambøll, Foss, Teknologisk 
Institut, Aarhus Univer-
sitet, GEUS, Københavns 
Universitet og SEGES.

Partnerskabet løber indtil 
medio 2020 og har et 
budget på 100 mio. kr. In-
novationsfonden fi nansie-
rer 50 pct. af udgifterne 
i partnerskabet, mens de 
øvrige 50 pct. kommer fra 
partnerskabets deltagere.

Prøvetagning i KU Udpiningsmarken til undersøgelse af mikroorganismer.

Af Svend K. Petersen og Jeanne 
Kjær, Novozymes og
Lars Stoumann Jensen, Køben-
havns Universitet

Mikroorganismer bliver i dag 
især brugt til at sikre kvæl-
stof-fiksering i den globale 
produktion af soja og andre 
bælgplanter. Nye produkter 
udbreder nu anvendelsen til 
majs, hvede og andre domine-

rende markafgrøder. Dén ud-
vikling giver højere udbytter 
og kan hjælpe med at mind-
ske landbrugets miljøaftryk.  

Mikroorganismer til plan-
teproduktion er en veldoku-
menteret teknologi. Bejdsning 
af såsæd med bakterier er ble-
vet en veletableret praksis i 
dyrkning af bælgplanter som 
soja og kløver over de sidste 
hundrede år. De påførte bak-

terier fremmer dannelse af de 
rodknolde, som er ansvarlige 
for N-fi ksering i bælgplanter-
ne og omsættes direkte til ud-
bytteforbedring. I dag er mar-
kedet for mikroorganismer til 
markafgrøder derfor centre-
ret i områder, hvor soja er den 
store protein-afgrøde, nem-
lig i Nord- og Sydamerika. 
Man skønner, at 55-60 pct 
af soja i dag behandles med 

Mikroorganismer 
åbner nye muligheder 
På vej: Mikroorganismer kan øge udbyttet, forbedre udnyttelsen 
af næringsstoffer og mindske behov for sprøjtemidler. I udlandet er 
mikroorganismer en stor ting - nu er fl ere produkter på vej til DK. I 
Future Cropping dokumenteres effekten under danske forhold

Future  
Cropping

Ny serie
i Mark om 

fremtidens
planteavl



MAGASINET MARK   |   MAJ 2018   | 41

N-fikserende bakterier med 
et udbytteløft på 100-200 kg 
pr. ha.

Vigtig for afgrøden
Mikroorganismer er afgøren-
de for afgrødens udvikling. 

Én skefuld muldjord inde-
holder typisk fl ere mia. svam-
pe og bakterier. Men mikro-
organismernes afgørende be-
tydning for planters generelle 
udvikling og sundhed er først 
for alvor erkendt og dokumen-
teret i de seneste 20-30 år.

Bakterier og svampe hjæl-
per med at gøre fosfor, der er 
bundet til jorden, tilgænge-
lig for afgrøden. Andre udskil-
ler stoff er, der stimulerer rod-
udvikling, som er afgørende 
for afgrødens etablering, vin-
ter-fasthed og optag af vand 
og næringsstoff er. Andre igen 
medvirker til at begrænse ef-
fekten af plantesygdomme, 
enten ved at stimulere afgrø-
dens immunforsvar eller ved 
direkte at bekæmpe de syg-
domsfremkaldende organis-
mer. Altså biologisk kontrol af 
plantesygdomme.

Disse erkendelser har over 
de sidste fem år aff ødt store in-
vesteringer i at fi nde og udvik-
le nye mikroorganisme-pro-
dukter til planteproduktion 
blandt alle store fi rmaer inden 
for agrokemi og såsæd. 

Nye produkter på vej i DK
I Nordamerika markedsfør-
te Novozymes og Monsantos 
”BioAg Alliance” sine to første 
mikroorganisme-produkter til 
majs og soja i 2017 - med gen-
nemsnitlige udbytteforbedrin-
ger på hhv. 200 og 130 kg pr. 
ha under typiske produktions-
betingelser. Endnu et mikro-
organisme-produkt til majs 
ventes markedsført i 2019 og 
forventes at give udbyttefor-

bedringer på 330 kg pr. ha. 
BioAg Alliancens mikroor-

ganisme-produkter bliver i dag 
brugt på 30 mio. hektar i Nord- 
og Sydamerika. Forventningen 
er at det tal vil være øget til 
100-200 mio. ha globalt i 2025. 

Næste produkt undervejs 
er til hvede og bliver udviklet 
med fokus på det europæiske 
marked.  

Dokumentation   
Future Cropping projek-
tet skal give dokumentati-
on for brug af mikroorganis-
mer. Derfor har Novozymes i 
samarbejde med Københavns 
Universitet påbegyndt en de-
taljeret kortlægning af mi-
krofl oraen omkring rødderne 
på hvede hen over vækstsæ-
sonen, bl.a. i markforsøg med 
forskellig næringsstofstatus. 
Det giver et udgangspunkt for 
at se og forstå, hvordan vores 
mikroorganisme-produkter 
virker under varierende gød-
nings- og vækstforhold, både i 
samspil med planten og i sam-
spil med de mikroorganismer, 
der er i jorden i forvejen.

Vi har nu påvist, at mikro-

organismer, der er tilført så-
sæden, eff ektivt etablerer sig 
langs de spirende rødder i 
marken, hvor de udøver de-
res eff ekt, og at de ikke skaber 
store ændringer i jordens egne 
mikroorganismer i rodzonen. 
Det er nyttigt i forhold til brug 
og accept af produktet.

En af styrkerne i Future 
Cropping er intelligent be-
handling af store datamæng-
der, der beskriver jord og plan-
tevækst. Vi vil bruge disse data 

til en detaljeret demonstration 
af, hvor og hvornår de bedste 
eff ekter opnås ved tilsætning 
af mikroorganismer ift. dan-
ske jordbundsforhold og klima. 

Den kortlægning skal hjæl-
pe med at udvikle et bed-
re beslutningsgrundlag for 
landmanden, så brug af mikro-
organismer bliver mest opti-
mal, økonomisk og miljømæs-
sigt, f.eks. ved at identifi cere, 
under hvilke forhold mikroor-
ganisme-produkter enten øger 
udbyttet eller sænker behovet 
for gødningstilførsel.

Fremtids-perspektiver
Med den rivende udvikling i 
forståelsen af samspillet mel-
lem mikroorganismer og 
planter er forudsætningerne 
til stede for, at mikroorganis-
mer vil indgå bredt i intelli-
gente løsninger til fremtidens 
bæredygtige planteprodukti-
on. Vigtige områder er stimu-
lering af planteudvikling, for-
bedret næringsstofudnyttelse 
og biologisk plantebeskyttel-
se. 
Det sidste er i dag mest ud-
bredt i frugt og grønt for at 
undgå pesticidrester. Samti-
dig formindskes risiko for re-
sistens-udvikling mod de mest 
brugte svampemidler. Der 
forestår dog stadig et stort ud-
viklingsarbejde for at gøre mi-
kroorganismer til plantebe-
skyttelse eff ektive nok under 
markforhold.

Vi forventer, at kombinati-
ons-produkter og -behandlin-
ger af mikroorganismer med 
handelsgødning og pestici-
der vil blive generel praksis til 
markafgrøder. Målet er udbyt-
testigninger med mindre in-
put.

Mikroorganisme-”samfundene” udvikler 
sig forskelligt langs rødder og på frøet.

 ● JumpStart: med fosfat-
mobiliserende svamp til 
majs, hvede og raps.

 ● Rhizomyx: med rodnet-
forbedrende Mycorrhizae, som 
øger næringsoptag i majs og ris.

 ● Optimize: med kvælstof-
fi kserende bakterie til 
soja og bælgplanter.

 ● Met52: med insektdræbende 
svamp til frugt og grønt.

 �
Eksempler på 
BioAg Alliance 
mikroorganisme 
produkter


