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Der er mange forskellige måder at dyrke
planter på. Afhængig af hvordan jordbrugeren tilfører næringsstoffer til jorden, om der
bruges pesticider eller måske genmodificerede afgrøder, så skelner man mellem det
økologiske og det konventionelle jordbrug.
Det moderne konventionelle jordbrug er i
stand til at levere de største høstudbytter
– både med og uden genmodificerede afgrøder. I den økologiske produktion er genmodificering bandlyst, der er et øget fokus på dyrevelfærd og på at beskytte den omgivende
natur. I vores del af verden er der de seneste
årtier sket en markant vækst i forbruget af
økologiske fødevarer.
Men når vi i fremtiden skal øge fødevareproduktionen, er økologi så vejen frem? Skal
vi hellere masseproducere konventionelt og
fragte fødevarerne derhen, hvor de er knappe? Eller er det måske bedre at satse på at
øge planteproduktionen lokalt? Læs svar og
overvejelser på de næste sider.
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Figur 3.1. Flere essentielle næringsstoffer – N, P og
K – er her presset sammen i små kugler, en såkaldt
sam-granuleret kunstgødning.
Foto: Yara Danmark.
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Rundt omkring i verden praktiseres jordbrug
på et utal af forskellige måder, også blandt
jordbrugere, der dyrker nøjagtig den samme
afgrøde. Alligevel inddeler vi produktionsformerne i to hovedkategorier – konventionelt
eller økologisk, alt efter om der bliver anvendt kunstgødning, syntetiske pesticider og
måske genmodificerede (GM) afgrøder ved
dyrkningen.
Det konventionelle jordbrug med
kunstgødning og pesticider
I det konventionelle jordbrug er det tilladt
at bruge kunstgødning for at få tilført alle de
essentielle plantenæringsstoffer. Kunstgødningen kan enten være gravet op af miner og
forarbejdet eller være produceret på kemiske
fabrikker (se faktaside om kunstgødning s.
59). Næringsstofferne bliver typisk lavet om
til små runde kugler, som man let kan sprede
ud på markerne ved håndkraft eller med maskiner (Figur 3.1).
Det er også tilladt at bruge syntetiske pesti-

cider i det konventionelle jordbrug. Pesticider
benyttes til at få ukrudt (herbicider) til at visne,
forhindre insektangreb (insekticider) eller svampesygdomme (fungicider). Pesticiderne er kostbare at udvikle og fremstilles derfor typisk af
meget store kapitalstærke virksomheder såsom
Monsanto, DuPont, Bayer og Syngenta. De
producenter står for næsten 80 % af verdensmarkedets pesticider, og den branches omsætning voksede med 10 % fra 2009 til 2010.
Genmodificerede afgrøder
er modstandsdygtige
I mange lande er det tilladt at anvende
genmodificerede (GM) afgrøder i det konventionelle jordbrug. De er frembragt ved at
overføre gener fra f. eks. en anden planteart, en bakterie eller et dyr, via en såkaldt
gentransformation til afgrøden. Målet med
transformationen er typisk at øge afgrødens
modstandsdygtighed over for skadedyr,
sygdomme eller ukrudtsmidler. Sidstnævnte
betyder, at man kan sprøjte marken og dræbe
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ukrudtet uden at skade afgrøden. Dermed
bliver udbyttet forøget, fordi konkurrencen fra
ukrudtet om adgang til lys, vand og næringsstoffer bliver fjernet. Samtidig bliver arbejdsbyrden nedsat for jordbrugeren, da ukrudtet
ikke skal fjernes ad mekanisk vej, som er tidskrævende og dermed også kostbar.
Brugen af genmodificerede afgrøder
er udbredt og stigende
I 2011 er det kun nogle få GM afgrøder,
det er tilladt at dyrke i EU og dermed også
i Danmark. Det drejer sig om tobak, majs,
kartoffel og cikoriesalat. Genmodificerede
afgrøder i det konventionelle jordbrug er meget udbredt i f.eks. USA, Canada og i dele af
Sydamerika samt i Kina og Indien (Figur 3.1).
90-95 % af de dyrkede sojabønner, majs og
sukkerroer i USA var genmodificerede i 2009.
I dag indeholder næsten alle plantebaserede
fødevarer, der bliver solgt på det amerikanske marked, en eller flere ingredienser, der
stammer fra GM afgrøder.
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Debatten om GM afgrøderne
Bølgerne har tit gået højt, når modstandere
og tilhængere af genmodificering har diskuteret. Argumenterne for at bruge GM afgrøder i jordbruget er:
■■ at man kan reducere kemikalie- og arbejdsforbruget.
■■ at man kan producere bedre fødevarer
f.eks. med højere vitaminindhold.
■■ at man kan udvikle afgrøder, som vokser
bedre under vanskelige forhold såsom i
tørke og på saline jorde (se faktaside om
genmodificerede afgrøder s. 43).

Figur 3.2. Udbredelsen af GM afgrøder på globalt plan
i 2009. Langt de fleste lande uden for Europa øger i dag
landbrugsarealerne med genmodificerede afgrøder.
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Argumenterne imod GM afgrøder kan opdeles i tre typer:
■■ principielle eller religiøse: man mener, det
er forkert at ”pille ved naturen”.
■■ sikkerhedsmæssige: man er bekymret for,
at egenskaberne f.eks. sprøjtemiddelresistens spreder sig til andre organismer i
naturen.
■■ samfundsmæssige: at bønder bliver bun-

Kapitel 3 · Økologiske og konventionelle dyrkningssystemer

det til den agro-kemiske industri, fordi de
bliver presset til at købe såsæd og sprøjtemidler hos et specifikt firma, i stedet for
at bruge deres egne frø, der er tilpasset
lokalområdet.
De GM afgrøder, som er på markedet i dag,
er næsten udelukkende typer, som giver resistens imod skadedyr eller muliggør sprøjtning mod ukrudt (Roundup) uden at påvirke
afgrøden. Det er også lykkedes at introducere en række af disse afgrøder blandt småbønder i udviklingslande, som ikke har noget
højt uddannelsesniveau. Forkert brug af
farlige sprøjtemidler er et alvorligt problem
her, og GM afgrøder har vist sig at have en
række fordele i at forbedre arbejdsmiljøet.
Data om genmodificerede
afgrøder er mangelfulde
Det er meget vanskeligt at dokumentere, om
GM afgrøder reelt producerer større udbytter
end de lokale afgrøder.

De mange rapporter, der er skrevet, er ofte
udarbejdet af interesseorganisationer, der
forsøger at promovere en politisk bestemt
dagsorden. Debatten lider under, at der
hidtil kun er gennemført ganske få uvildige
undersøgelser af tilstrækkelig høj kvalitet.
Det sparsomme videnskabelige datagrundlag
umuliggør en statistisk sikker evaluering af,
om GM afgrøder reelt fører til en udbyttefremgang og forbedrer jordbrugerens økonomi.
Problemet med mange af forsøgene er, at:
■■ Man sammenligner høstudbytter for plantesorter med og uden genmodificering på
tidspunkter, hvor afprøvningen ikke repræsenterer de mest forædlede og dermed
bedst egnede sorter. Sammenligningen
mellem GM og ikke-GM bliver derfor misvisende.
■■ Planteavlere, der går over til GM dyrkning
bliver sammenlignet med bønder, der holder fast i de traditionelle dyrkningsmetoder.
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Det betyder, at man reelt sammenligner
summen af en hel masse forbedrende tiltag
såsom forbedret gødskning, jordbehandling
og den genmodificerede afgrøde.
■■ Mange af forsøgene er ikke udført over
flere dyrkningssæsoner. Forsøg over flere
år er nødvendige, for at man kan vurdere,
om GM afgrøden er bedre end de lokale
ikke-genmodificerede sorter. Altså når
planten bliver udsat for stress, som ved
tørke, næringsstofmangel, insektangreb og
sygdomme.
Giver genmodificerede afgrøder
større udbytter?
Der er i 2005 gennemført en stor sammenfatning af 168 forsøg i 12 lande, hvor man
sammenligner udbytterne hos planteavlere,
der dyrker GM afgrøder med dem, der fortsat dyrker ikke-genmodificerede afgrøder.
Alle forsøg ser på effekten af at øge
herbicid-tolerancen eller insekt-resistensen
hos GM majs, soja eller bomuld. I langt de
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fleste tilfælde observerer man en klar fremgang i høstudbyttet ved at dyrke GM afgrøder – ikke mindst i udviklingslandene. I f.eks.
Indien stiger både høst- og det økonomiske
udbytte i
75 % af tilfældene, hvor der bliver dyrket
GM afgrøder.
Udbyttestigningerne svinger meget, men
ligger typisk
20-30 % højere hos de jordbrugere, der dyrker GM afgrøderne.
Selvom ovenstående undersøgelse er publiceret i et af de mest velansete videnskabelige tidsskrifter (Nature Biotechnology), lider
mange af de ±GM forsøg, som bliver citeret,
af netop de forsøgsmæssige svagheder, som
er beskrevet ovenfor. Og det gælder i høj grad
for de forsøg, der er udført i udviklingslandene.
Det rokker dog ikke ved den kendsgerning, at markedet for GM afgrøder vokser
hastigt. I øjeblikket regner man med, at 14
millioner jordbrugere dyrker GM afgrøder på

globalt plan – mere end 90 % af dem i udviklingslande.
Stadig vigtigt at forbedre
dyrkningsbetingelserne
Der er store forhåbninger til, at vi i fremtiden
kan udvikle salt- eller tørketolerante GM
afgrøder, som vil kunne forbedre udbytterne
under vanskelige dyrkningsforhold. Men dette ligger endnu en del år ude i fremtiden.
Udviklingen og ikke mindst godkendelsen
af GM afgrøder er samtidig meget dyr og
langvarig. Jo mere komplekse egenskaber
man ønsker at udvikle, jo sværere er det.
Mange udviklingslande ligger kun på en
brøkdel af deres potentielle produktion – selv
med de nuværende sorter. Det gør de, fordi
der mangler gødning, landbrugsmaskiner,
viden og investeringer.
Det er meget sandsynligt, at GM afgrøder
kommer til at spille en stor rolle for landbruget i det 21. århundrede. Alligevel tyder det
meget på, at vi de næste 10 år (mindst) kom-
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Sædskiftet betegner rækkefølgen og sammensætningen af afgrøder på marken. Ofte
dyrker man ikke de samme afgrøder på
samme mark år efter år, men veksler mellem
forskellige afgrøder.
Kvælstoffikserende afgrøder er planter, der tilhører ærteblomstfamilien. Disse
planter kan indgå i symbiose med kvælstoffikserende bakterier, som kan fiksere luftens
kvælstof. Kvælstoffet bliver omdannet til
ammonium og nitrat, som afgrøderne kan
indbygge i deres væv.
Efterafgrøder er planter med et dybt rodnet, som kan opsamle næringsstoffer, efter
at hovedafgrøden er høstet. De sørger for,
at næringsstofferne fastholdes i marken og
reducerer udvaskningen. Når planten dør og
bliver nedbrudt af mikroorganismer, frigives
næringsstofferne, som forårets afgrøder kan
optage.
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mer længst ved at fokusere på at forbedre
dyrkningsbetingelserne på de mange små
landbrug, hvor jorden er ufrugtbar. Her vil
anvendelse af allerede eksisterende viden om
plantedyrkning kunne give meget store udbyttestigninger. Stigninger, som ligger langt over
de niveauer på 20-30 %, man opnår ved blot
at indføre GM afgrøder.

naturlige og er derfor ikke tilladt i det økologiske jordbrug. Desuden er dyrevelfærd højt
prioriteret.

Figur 3.3. Efterafgrøder, der ofte bliver brugt i jordbruget:
A. Honningurt. Foto: Jesper Rasmussen
B. Cikorie. Foto: Thure Hauser
C. Raps. Foto: Jesper Rasmussen

Økologi bliver gradbøjet
på tværs af grænser
Der eksisterer ikke en internationalt gældende
definition af, hvad økologisk jordbrug egentlig er, og der er heller ingen fælles regler for
økologisk produktion på globalt plan. Der
kan derfor være store forskelle på, hvad man
opfatter som økologisk i de enkelte lande.
I nogle lande er det tilladt at anvende bestemte pesticider, så man må anvende visse
former for kunstgødning i den økologiske
produktion. Inden for EU er der dog et fælles regelsæt, som medlemslandene skal rette

sig efter, men også her kan der være indført
nationale særregler.
Der vil derfor højst sandsynligt være meget
stor forskel på et økologisk æble, alt efter
om det er dyrket i Italien, Chile eller Danmark. Forskellene vil ligge i den gødning, der
er anvendt, og om der er brugt pesticider til
at bekæmpe sygdomme og skadedyr.

Det økologiske jordbrug sigter på
lukkede næringsstofkredsløb
Et af grundprincipperne i det økologiske
jordbrug er, at produktionen i videst muligt omfang skal basere sig på en skånsom
anvendelse af de naturlige ressourcer. Industrielt fremstillede gødninger og pesticider
samt GM afgrøder bliver ikke opfattet som
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Tilførsel af næringsstof
i økologisk jordbrug
Der er i den økologiske produktion en målsætning om at tilstræbe lukkede nærings-
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stofkredsløb. Da man ikke må bruge kunstgødning, anvender jordbrugeren i stedet husdyrgødning, kompost og grøngødning. Der er
strenge regler på økologiske gårde for, hvor
mange husdyr man må have, og dermed hvor
meget gødning de producerer. Man må tilmed bruge mindre gødning pr. hektar på de
økologiske marker end på de konventionelle.
Økologiske landmænd forsøger derfor, at
forbedre næringsstofbalancen ved:
■■ at bruge mange flere kvælstoffikserende
afgrøder end de konventionelle.
■■ at anvende mange forskellige plantearter i
sædskiftet.
■■ at anvende efterafgrøder.
Kvælstoftilførsel varierer
imellem dyrkningssystemer
Økologerne lægger meget vægt på at beskytte vandmiljøet og reducere klimabelastningen, derfor er der strenge begrænsninger
på, hvor meget kvælstofgødning, der bliver

anvendt ved dyrkning. I EU må en økolog i
gennemsnit maksimalt anvende 170 kg N pr.
ha på det dyrkede areal. Der er meget stor
forskel på, hvor meget kvælstofgødning den
konventionelle jordbruger – ifølge lovgivningen har ret til at benytte. Det afhænger både
af, hvilken afgrøde han dyrker, hvilken jordtype der er på gården, og hvor meget nedbør
der typisk falder i området.
En konventionel hvedeproducent på Lolland
må bruge helt op til 268 kg N pr. ha, hvis han
dyrker en meget frugtbar lerjord. Dyrker han
hveden på en ufrugtbar sandjord i Vestjylland,
må han kun anvende omkring 110 kg N pr. ha.
Derfor kan man sagtens finde tilfælde, hvor
den økologiske jordbruger bruger lige så meget kvælstofgødning som den konventionelle
eller måske mere. Men som hovedregel benytter økologerne kun 60-80 % af den gødningsmængde, der bliver brugt i det konventionelle
jordbrug.
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Høstudbyttet er lavere
i det økologiske jordbrug
Det økologiske høstudbytte bliver næsten
altid mindre end det konventionelle, fordi der
bliver tildelt en lavere kvælstofmængde og
ikke sprøjtes med pesticider (Figur 3.4). Det er
primært, fordi fotosyntesen bliver nedsat, når
kvælstof-indholdet i planten falder. Det betyder, at planten producerer færre kulhydrater
og dermed danner færre frø. Desuden bruger
planten mere energi til at bekæmpe skadedyr
og sygdomme, når der ikke sprøjtes med pesticider. Hvis planten var beskyttet af pesticider,
ville den primært bruge energi til at danne biomasse og dermed producere et højere høstudbytte. Som tommelfingerregel er udbytterne i
det økologiske jordbrug typisk 20-60 % lavere
end i det konventionelle.
Dyrkningssystemerne
og den globale fødevareforsyning
Da udbytterne er væsentlig lavere i det økologiske jordbrug, kan det måske umiddelbart
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tyde på, at denne driftsform diskvalificerer
sig selv i forhold til at skaffe tilstrækkelige
mængder af fødevarer til verdens stigende
befolkning. Men problematikken er langt fra
så enkel.
Udbytterne af de dominerende afgrøder
såsom hvede, ris og kartofler er godt nok
som hovedregel altid højere i det konventionelle jordbrug. I hvert fald når man sammenligner landbrugssystemer på frugtbare jorde,
som bliver drevet efter moderne principper
(Tabel 3.1 & Tabel 3.2).
Alligevel er det ikke et entydigt argument
for, at vi skal vælge den konventionelle

Kation-ombytningskapacitet beskriver
jordens evne til at binde kationer, f.eks næringsstofferne K+, Ca2+, Mg2+, NH4+. Lermineralernes overflade er negativt ladet, derfor
binder de kationerne. Tropiske jorde har ofte
meget lav bindingsevne i forhold til danske.

Hvede

Tabel 3.1. Typiske høstudbytter i danske konventionelle og økologiske
jordbrug (t pr. ha).

Dyrkningssystem
Økologisk
Konventionel

Tabel 3.2. Typiske
høstudbytter (t pr. ha) i
asiatiske konventionelle og
økologiske jordbrug.

Dyrkningssystem
Økologisk
Konventionel

Filippinerne
Ris

3,1
6,9

driftsform for at sikre en tilstrækkelig fødevareforsyning. Det er nemlig meget usikkert om
en forøgelse af fødevareproduktionen på de
frugtbare jorde reelt vil kunne løse manglen
på mad der, hvor der er brug for den. Fødevarerne er kostbare at producere mod Nord,
kostbare at transportere og meget ofte er
den nødvendige infrastruktur og købekraft
ikke til stede i modtager-landet i Syd. Det vil
ofte være umuligt at få fødevarerne frem (Figur 3.5 på side 42).

39

Hestebønne

Kartoffel
2,2
3,1

6,0
8,2

Vinterbyg
2,8
5,7

Kina
Sojabønner
3,3
3,5

3,8
7,5

Økologi på ufrugtbare jorde
kan give gode udbytter
Cirka 40 % af alle jordbrugere i verden,
som samlet producerer mad til 2-3 milliarder
mennesker, dyrker planter på jord med lav
frugtbarhed, hvor udbyttet typisk er meget
lavt – mellem 500-1.500 kg korn pr. ha. På
disse lav-produktive jorde vil selv meget små
forbedringer i dyrkningspraksis medføre store
udbyttestigninger (Tabel 3.3). I disse systemer kan man se, at det vil give et højere ud-

Kapitel 3 · Økologiske og konventionelle dyrkningssystemer

Tabel 3.3. Ændringen i høstudbyttet efter overgang fra
traditionelle dyrkningsprincipper til økologisk dyrkning i
Afrika.

bytte end gennemsnittet, hvis man gik over
til økologisk produktion.
Det skyldes to ting:
■■ De økologiske bønder i udviklingslandene
er tit de dygtigste bønder, som har flest
ressourcer, og som producerer kommercielt
og ikke kun til sig selv. Det er derfor ikke
så underligt, at de høster mere end deres
konventionelle fattige nabo.
■■ Den anden grund er lidt mere kompliceret.
Ofte bruger konventionelle bønder ensidig
gødning, f.eks. NPK-gødning eller endda
kun N eller P uden indhold af vigtige
mikro-næringsstoffer. Men den udpinte
jord omkring ækvator har ofte brug for
mere end det. Den har brug for flere af de
essentielle næringsstoffer f.eks. zink, som
tit er begrænsende. Jorden kan være sur,

Region

Antal studier Antal økologi- Økologisk dyr- Gennemsnitlig
ske landbrug ket areal (mio. ændring af høstha)
udbyttet (%)
Afrika (samlet)
114
1.900.000
2
+116
Østafrika
71
1.600.000
1,4
+128
Tanzania
9
27.000
0,7
+67
Uganda
17
241.000
0,06
+54
og derved bliver P meget lidt tilgængeligt.
Endelig har jorden måske brug for noget
organisk stof til at forbedre dens vandholdende evne, kation-ombytningskapaciteten og strukturen. Alt dette får
den, hvis man tilfører organiske gødninger,
og det er jo netop det, der sker i den økologiske produktion.
Til gengæld står økologien med nogle særlige udfordringer i udviklingslandene. Koncentrationen af næringsstoffer i organiske
gødninger er oftest lavere end i kunstgødning, derfor kan det være uoverkommeligt
at tilføre en fosfor-hungrende tropisk jord
tilstrækkelig næring ved brug af husdyrgødning. Samtidig er der under de varmere og
mere fugtige himmelstrøg mange problemer
med skadedyr og ukrudt.
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Økologien giver
gode produktionsresultater
FAO har i 2008 konkluderet, at økologisk
planteproduktion på de små tropiske jordbrug kan præstere bedre høstresultater end
dem, der baserer sig på konventionelle principper. Økologisk jordbrug på globalt plan
bør derfor fremmes, fordi det baserer sig på
mere bæredygtige principper end det konventionelle jordbrug.
Forskning viser også, at man opnår de
største udbyttestigninger ved at kombinere
økologiske og konventionelle metoder. Masser af organisk stof til at opbygge jordens
frugtbarhed i kombination med kunstgødning, som giver næringsstoffer til planten her
og nu.
Noget tilsvarende gør sig gældende for
bekæmpelse af ukrudt og skadedyr. Her kan
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man kombinere sædskifter og dyrkningsteknikker med supplerende brug af sprøjtemidler,
når afgrøder bliver udsat for større insektangreb eller stor konkurrence fra ukrudtet.
På den måde kan man helt undgå at miste
afgrøde på grund af skadedyr og ukrudt.
Økologi er bæredygtigt
og har en stor fremtid
Økologi bliver i almindelighed stadig set som
en nicheproduktion, som kun er attraktiv for
dem, der har en tilstrækkelig indkomst til at
betale merprisen for de økologiske produkter.
Men i de senere år har de økologiske dyrkningsprincipper – i kombination med den nyeste videnskabelige viden omkring udnyttelse
af næringsstoffer og vand – vist sig at give
nogle af de bedste produktionsresultater. Me-

get tyder derfor på, at økologien har en stor
fremtid, når det gælder om at øge bæredygtigheden i jordbruget. Netop fordi økologien i
højere grad end den konventionelle dyrkning
baserer sig på vedvarende ressourcer med et
begrænset behov for eksterne input – og det
gælder særligt for troperne.
Konklusion
Man kan ikke effektivt løse sultproblemer i
f.eks. Afrika og Asien ved at øge produktiviteten i Danmark og tilsvarende lande, der er
begunstiget af frugtbare jorde. En bæredygtig
udvikling kræver, at fødevarerne bliver produceret lokalt. Cirka 40 % af alle planteavlere i
verden, som samlet producerer mad til næsten
2-3 milliarder mennesker, dyrker planter på
jord, hvor udbyttet traditionelt er meget lavt.

Figur 3.4. Forsøgsmark med konventionel (øverst) og økologisk hvede (nederst). Den konventionelle mark fik tilført 165 kg
N pr. ha i form af NPK-kunstgødning, og den økologiske blev tildelt 110 kg pr. ha i form af husdyrgødning. Udbyttet i den
økologiske mark blev lavest – der blev høstet hhv. 6.9 og 3.1 tons hvede pr. ha for de to forsøgsmarker. Fotos: Søren Husted.
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På disse lav-produktive jorde er der mange eksempler på, at man kan fordoble udbyttet og
i visse tilfælde endda betydeligt mere ved blot
at anvende nogle simple forbedringer i dyrkningsprincipperne – og de er ofte økologiske.
Forbedringerne kræver i de fleste tilfælde blot
en mere kvalificeret rådgivning til planteavleren om, hvordan han/hun skal ændre dyrkningen – den nødvendige viden og teknologi
findes, men kommer ikke i spil.

Der er også mange eksempler på, at en kombination af økologiske principper med en beskeden brug af kunstgødning, med den rette
sammensætning, kan føre til en yderligere
forøgelse af udbyttet. Så måske er fremtiden
en kombination af det bedste fra økologien
med nogle af de konventionelle principper?
Arealet med GM afgrøderne vil utvivlsomt
fortsat stige – ikke mindst i udviklingslandene. Økologerne er dog indædte modstan-
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dere af GM afgrøder. Derfor er det uvist, om
dyrkning af GM afgrøder i lokalområderne på
sigt vil være foreneligt med, at der også er
økologisk planteproduktion i området.

Figur 3.5. Infrastrukturen i mange af de lande, hvor
manglen på fødevarer er størst, er ofte elendig og besværliggør transport af fødevarer (Mali). Foto: Zachary Manson.
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Faktaside Genmodificerede afgrøder
Moderne bioteknologi kom for alvor på
den politiske dagsorden i 1980´erne, hvor
gensplejsningsteknikken blev udviklet, og
man fik de første gensplejsede produkter
på markedet – så som human insulin. Mod
slutningen af 1980’erne blev forskningen i
gensplejsede planter intensiveret. Målet var
at skabe landbrugsafgrøder, der kunne give
højere udbytter, og som var lettere at dyrke
for landmanden. I 1995 blev de første gensplejsede afgrøder – soja og majs – dyrket af
landmænd i USA.
På verdensmarkedet er de fleste afgrøder
af den gensplejsede type, der er gjort resistent mod ukrudtsmidler (Figur 3.6).
I USA, som er verdens største producent
og eksportør af sojaprotein, er 95 % af alle

sojaplanter i dag af den gensplejsede type.
Sojabønner benyttes til produktion af sojakager, der på verdensplan er den vigtigste
proteinkilde i foder til husdyr.
En ny grøn revolution
– ved hjælp af bioteknologi?
I dag er loftet for det maksimale udbytte hos
de dominerende afgrøder nået. Og derfor

taler man nu om nødvendigheden af `en ny
grøn revolution´, der igen kan øge udbytterne
markant og sikre fremtidens fødevareforsyning.
Inden for de seneste år er genomet blevet
kortlagt for flere af de vigtigste landbrugsafgrøder, såsom ris og majs. Inden for ganske
få år vil alle vigtige landbrugsafgrøder være
fuldstændigt kortlagte. Hermed er vejen ba-
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Figur 3.6. De mest udbredte genmodificerede afgrøder,
der bliver brugt i landbruget på globalt plan. Tallene (%)
angiver arealer med GM afgrøder ud af det samlede globale landbrugsareal med de specifikke afgrøder.
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net for at anvende moderne bioteknologi i
langt højere grad end hidtil. Det kan føre til
udvikling af nye super-afgrøder med forskellige favorable egenskaber.
Forskning i fremtidens planter
Ved hjælp af genteknologi arbejder forskningen i dag på at kunne forbedre planters
evne til f.eks. at tackle forskellige stressfaktorer såsom næringsstofmangel, salt,
tørke og sygdomme.
Planter, der tolererer
aluminium-forgiftning
Jorde, der bliver dyrket over mange år uden
tilførsel af kalk og organisk materiale, bliver
gradvist forsuret. Når jordens pH når under
5, bliver aluminium, der ellers er bundet i
jordens mineraler, opløseligt og forgifter
stofskifteprocesserne i roden. Det betyder, at
væksten og høstudbyttet falder. Aluminiumforgiftning hos planter er meget udbredt på
landbrugsjord, hvor jordens frugtbarhed ikke
bliver vedligeholdt.
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Der er derfor forsket meget i at udvikle planter, der kan vokse på sure og aluminiumsholdige jorde. Planter med en forøget udskillelse
af f.eks. æblesyre eller citronsyre er i stand
til at afgifte Al3+-ionen i jordvæsken ved kemisk binding, fordi komplekset i modsætning
til den nøgne Al-ion ikke kan blive optaget
af roden.
Hos vigtige kulturplanter såsom majs,
ris, lucerne og papaya har man konstrueret
transgene planter, der overudtrykker et eller
flere gener, som koder for proteiner, der udskiller små organiske syrer fra roden.
Man har bl.a. haft stor succes med at
overføre og overudtrykke det gen (CS-genet),
som er ansvarlig for udskillelse af citronsyre
hos Psedumonas-bakterier til den kvælstoffikserende lucerneplante. Dermed er planterne blevet langt bedre til at vokse på de
forsurede landbrugsjorde.
Planter på salte jorde
Omkring 30 % af de globalt dyrkede jorde
er påvirkede af salt. Årsagen er, at de er

blevet kunstvandet over mange år, og at en
del landbrugsjord er opstået steder, hvor der
tidligere har været træ og busk-lignede vegetation. Den kunstvandede landbrugsjord er
den mest frugtbare og står for 40 % af den
globale fødevareproduktion.
For mange af vores afgrøder er salt Na+
og Cl- i for høje koncentrationer en stærk
gift. Når afgrøderne hiver vand op af jorden
(transpiration) bliver saltet trukket med ind
gennem roden. Hvis saltet kommer op i bladene, bliver cellerne ødelagt. Dermed stresses planten, og udbyttet falder.
Forskere har i 2010 udviklet en teknik, der
gør, at den foretrukne modelplante Gåsemad
(A. thaliana) bedre tåler salt. Det sker ved
at øge aktiviteten af plantens HKT-gen, der
koder for et protein, som transporterer Na+
væk fra ledningsvævet. Jo flere Na+-transportører jo bedre kan planten flytte salt ud af
ledningsvævet og forhindre transporten op i
bladene. Forskernes næste skridt er at overføre denne succes til vigtige kulturplanter –
såsom ris og hvede – der er betydningsfulde
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afgrøder i den globale fødevareforsyning.
Dermed kan man dyrke planter på saltpåvirkede jorde, som alternativt må tages ud af
produktion på grund af tiltagende problemer
med salinitet.

Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug.

