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Lägre avgång av klimatgaser från
ekologisk odling
Ekologisk odling läcker mindre lustgas per hektar och har högre
förmåga att binda metan än konventionell odling. Det menar en grupp
tyska och schweiziska forskare som läst och sammanfattat ett stort
antal fältförsök.
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Forskarna har valt ut studier som jämfört ekologisk och konventionell odling på samma
plats och med försök som varit välbeskrivna.

Fortfarande görs många studier runtom i världen där syftet är att jämföra
konventionell och ekologisk odling ur någon speciell synvinkel, oftast
miljöaspekt. Denna gång har en grupp tyska och schweiziska forskare valt att
jämföra avgång av klimatgaserna lustgas och metan från ekologisk och
konventionell odling. De har inte gjort några egna mätningar utan valt att
samla, läsa och jämföra andra forskares studier. De har varit kräsna i sitt urval
och bara tagit med studier som har försök med både ekologisk och
konventionell odling på samma plats och försök som varit välbeskrivna. I
genomsnitt har marken odlats ekologiskt i nio år före mätningarna gjordes i de
aktuella försöken. Sammanlagt valdes 14 studier att ingå i
sammanställningen.

Fördel eko
Avgången av lustgas från de ekologiskt odlade försöken var lägre än från de
konventionella. Siffrorna visade i medeltal 2,71 kg lustgas per hektar och år
mot 3,14 för båda odlingssystemen. Forskarnas huvudsakliga förklaring är att
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kvävetillförseln var större i de konventionellt odlade försöken. Där gödslades i
medeltal 156 kg kväve per hektar jämfört med 89 kg per hektar i de i de
ekologiska försöken. Att kvävegödsling riskerar att öka lustgasavgång är känt
från andra studier. I de ekologiskt odlade försöken var det istället markens totala
kväveinnehåll och dess mullhalt som var mest styrande för avgången av lustgas.
Av de 14 utvalda studierna var det bara fyra där det utöver lustgas också mättes
metan. Det var dock inget läckage av metan utan istället inbindning i jorden.
Också de siffrorna talade för den ekologiska odlingen, inbindningen var något
högre i ekoförsöken (0,61 mot 0,54 kg metan per hektar och år).

Tvärtom räknat per kg skörd
Avgången av lustgas blev istället högre från de ekologiska försöken om den
uttrycktes per kg skördad torrsubstans, alltså per skördad enhet. Den
genomsnittliga skillnaden i avkastning var 26 procent och skillnaden i
lustgasavgång skulle kompenseras om skörden från den ekologiska odlingen
ökade med i medeltal nio procent.

Mer tillfört kväve till de konventionellt
odlade försöken gav högre lustgasavgång
per hektar.
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Författarna avslutar med att påminna om att deras resultat måste ses i sitt
sammanhang där andra klimataspekter av odlingssystem vägs in. De nämner
användning av mineralgödsel och energiförbrukning i odling som viktigast.
Likaså måste skillnad i kolinlagring i marken jämföras mellan ekologisk och
konventionell odling där helheten av dessa olika aspekter ger en mer rättvis
bild.
Markus Hoffmann

Per skördad enhet var lustgasavgången
istället lägre i den konventionella
odlingen.
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