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- Mikrobiologien – hva skjer i jorda? –





Moldinnholdet går ned i landbruksjord

Yara Norge « Mikroperspektiv, hvordan forbedre jordas 

fruktbarhet», 

http://www.yara.no/doc/34252_Fruktbar%20jord,%20karbon

%20i%20jorda.pdf





http://jgi.doe.gov/unearthing-cornerstones-in-root-microbiomes/

Rothår dekket med bakterier



Tap av mold og liv går hånd i hånd 

med dårligere jordstruktur

http://agriculture.vic.gov.au/agriculture/dairy/pastures-management/fertilising-dairy-

pastures/how-do-the-properties-of-soils-affect-plant-growth



Bakterie -

slim og 

sopphyfer…

Aggregater 

av leire og 

humus…

Jordlivet skaper 

strukturen 



Erodert jord



Livet i jorda

• Hvor stort er 

det?

Mikroorganismer

Life in the soil, James B. Nardi



Makroorganismer



https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_

MEDIA/nrcs142p2_049822.jpg



Siden opddagelsen av antibiotika, har medisinsk forskning vært 

dominert av bazooka-mentalitet, og det har også 

jordbruksforskning, sier (forsker ved Göttingen-universitet). 

Tradisjonelt har mikrober blitt negativt vurdert, noe man måtte 

eliminere. I dag har forskere og leger blitt stadig mer klar over hvor 

nyttige de er for helsa, og botaniske forskere har begynte å 

diskutere om det samme må være sant for planter…..



Terroir…
Sitter smaken i 
jordsmonnet? 
Berggrunnen?



Kostnaden på DNA-metodene faller eksponentielt..





Man må stelle i stand fest for jordorganismene!

Ved å bruke kompost

-men hva med biorest?



Effekt på jorda

► Incorporation of grass-

clover in soil causes 

increased emission of N2O. 

► Interaction of available 

organic C and mineral N 

governs release of 

greenhouse gas. 

► Anaerobically digested 

manures/biomass do not 

impact soil fertility and 

microbiota.



Effekt av god 

kompost



Sammenhengen mellom et organisk produkts 

nedbrytningsgrad og dets effekt på jordbårne

sykdommer når brukt på et dyrkingsareal



Flest av de nyttige 

organismene ved dag 100-150

Antall sykdomshemmende 

arter. Ikke-vendte ranker til 

venstre, vendt + luftet til høyre

Ketil Stoknes



CompostInWest Prosjekt med SIMAS, Lindum og Njøs Næringsutvikling









Effekt av kompost



Å lage et helvete….





CO2-regnskap potterose produksjon i veksthus



Peatlands for climate & biodiversity

www.wetlands.org

Myr fra boreale områder lagrer seks ganger så mye karbon som 

regnskog per arealenhet.



http://soilcarboncoalition.org/manifesto

Menneskets hånd på karbonfluks og klima 

og jord…..James Lovelock: Snu til løsninga på klimakrisen!



Vekstforsøk i England med kompostblanding fra Lindum  ->best avling 

(15% torv)



Kommersiell øko (torv>80%)          Kommersiell torv kunstgj.             Lindum miks (torv< 50%)



Kommersiell øko (torv>80%)          Kommersiell torv kunstgj.             Lindum miks (torv< 50%)



Fuglerud Konv

Lindum ren

kompostmiks
(bare HA og

vermikompost)

Fuglerud Øko

God spiring med ren kompost, men vannholde-egenskapene 

var for ulik, slik at standard vanningsregime hos Fuglerud ga for 

våte potter med kompost



Torvfri jordutvikling Alene Tesfamichael (Tomat og Brokkoli), Lindum 2016

Fra venstre til høyre

- Kommersiell torvbasert, med kunstgjødsel

- Lindum miks (40% torv, uten kunstgjødsel, med vermikompost)

- Lindum torvfri (kun kompost, inklusive en spesiell næringssvak kompost





Løren våren 2017. 

Man blander sammen 

sand og torv og tror 

det blir jord…..



Base Loam

Blended Soil

Compost

Sand

Specifying Soils for Complex Landscapes Pine&Swallow

Specifying Blended Soils 
Components



Specifying Soils for Complex Landscapes Pine&Swallow

Teardrop Park 
Specifications

Soil Requirements

• Withstand heavy use

• High infiltration rate

High Use Turf

Specifications

Mix Ratio * 3S : 1.5L : 1C

% passing 270 sieve 11 -14%

Uniformity ratio D70/D20 < 4.5

Organic content 4 - 5%

Compaction 86 - 88%

Hydraulic conductivity > 4 inches/hr

* S = Sand   L = Base Loam   C = Compost



Specifying Soils for Complex Landscapes Pine&Swallow

Teardrop Park 
Specifications

Soil Requirements:

• recreate natural forest soil profile 

• encouraging shallow feeder roots

• deep rooting in horticultural subsoil

Trees with understory 

no ground cover

Specifications

Mix Ratio * 2S : 1L : 3C

% passing 270 sieve 11 - 16%

Uniformity ratio D70/D20 < 6.0

Organic content 9 - 11%

Compaction 84 - 86%

Hydraulic conductivity > 3 inches/hr

* S = Sand   L = Base Loam   C = Compost



Vermikompost fra biorest

Avvannet biorest



Lindums vermikomposteringsanlegg









Industriell dyrking krever 

aktiv gjødsling –med biorest

Food2Waste2Food

http://www.food2waste2food.eu/


Principle of Digeponics

Ketil Stoknes











(fra Plantevernleksikonet, Nibio)Naturlig suksesjon

pH

Nitrifikasjon (NO3<-NH4)

Ettårighet (grønnmasse, grønnsaker)

Flerårighet, forvedet vekst

Sopp

Bakterier

C/N-forhold

Grønnsaker

Korn

Hagebruk Busker og trær


