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KONCEPT: Afgrødeblanding 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 

Afgrødeblanding (samdyrkning, intercroppng) er en økologisk praksis i 
landbruget, der er baseret på dyrkning af forskellige afgrøder (to eller flere) på 
den samme mark. De forskellige afgrøder er knyttet til specifikke interaktioner 
mellem planterne. Det er faktisk kendt, at hver afgrøde på den ene side har 
fordel af nærheden af specifikke planter, og på den anden side påvirkes af 
nærheden af andre planter. Hvilket betyder, at nogle afgrøder vokser bedre, 
hvis de er tæt på hinanden, og nogle har brug for at holde sig langt fra 
hinanden. 
  
Dette sker på grund af interaktionen mellem planterne på et andet niveau 
(kemisk ekssudatudveksling mellem planter, forskellig interaktion med jordens 
næringsstoffer, nogle plantes evne til at tiltrække bestøvere og andre planter til 
at afvise skadedyr, kompensation mellem forskellige vandingsbehov, 
kompensation mellem forskellige udsætningsbehov osv..  
  
Afgrødeblandingspraksis øger den ene eller begge af plantens velvære, 
forbedrer jordens kvalitet og markens biodiversitet og giver et levested for en 
række forskellige insekter og jordorganismer, der ikke ville være til stede i et 
enkelt afgrødemiljø. 
 

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Dette koncept er stærkt relateret til spillet 'Den ideale køkkenhave' og mere 
specifikt angående samdyrkning til Kort Spillet, som har også fokus på 
afgrødeblanding med bedste venner (buddies) og til aktiviteten 
Permakulturhave Laboratoriet. 
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Der er også et interessant link til det ideale menuspil. Variationer af 
næringsstoffer til hver afgrøde kan matches med dens evne til at forbedre 
velvære for andre planter såvel som vores krop. 
  
Konceptet er også forbundet med aktiviteter 'Madrejsen' 
og biodiversitetsspillet 'edderkobbespind'. 
 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Eleverne kan præsentere afgrødeblandings-konceptet, der dokumenterer en 
praktisk aktivitet. Dette kan være spillet 'Den ideale køkkenhave' med 
kortspillet, der giver dem mulighed for at lære at kende de bedste venner, dvs. 
forskellige planter, der drager fordel af at holde sig tæt på hinanden, og den 
økologiske fordel ved afgrødeblandings-praksis. 
  
Endnu bedre ville det være at tage videoen under Permakultur Have Lab-
aktiviteten, udendørs (i haven) eller indendørs (plantekasser). Så vil eleverne 
forklare samdyrknings praksis og viser, hvordan man anvender dette koncept i 
en praktisk dyrknings aktivitet ved at vælge en række planter, der vil blive 
dyrket sammen på i den samme plantekasse eller i det samme sammen 
stykke jord. Til sidst præsenteres fordelene ved dette valg.   
  
 

4 - Børn involveret i aktiviteten 

Alle elever vil være involveret i at sætte videoens mål, planlægge storyboardet 
og definere de nødvendige trin til implementering af videoen. Senere vil de 
blive opdelt i to hovedgrupper: den første gruppe vil være ansvarlig for 
den tekniske implementering af videoen (instruktion, forberedelse af shots, 
lysstyring osv.). 
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Den anden gruppe vil være foran kameraet, der introducerer 
afgrødeblandings-konceptet, understøtter teorien med den praktiske aktivitet, 
præsenterer de forskellige egenskaber ved de valgte planter og forklarer, 
hvordan de kan interagere med hinanden og med jorden på en rentabel måde. 
 

 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
Konceptet er på den ene side relateret til grundlæggende permakultur-
principper, som at tage sig af jorden, lade planterne støtte hinanden og 
understøtte jordens selvbefrugtningsproces. På den anden side er det 
forbundet med videnskab, især de kemiske processer bag en god afgrøde. 
. 


