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Tilpasning til målrettet regulering
De største udfordringer:
• Mange efterafgrøder  dyre sædskifteændringer
• For sen eller mislykket etablering  kvotetræk

Sædskifteændring:
• Fra vintersæd til vårafgrøde - forskel på 10-30 hkg
• Økonomisk tab: 1.500 – 3.000 kr. pr. ha efterafgrøde
ved en ellers unødvendig sædskifteændring

Olieræddike som efterafgrøde

Alternativer til efterafgrøder:
• Optimere valget af virkemidler – undgå dyre sædskifteændringer
• Omkostninger / sikkerhed for etablering / sædskiftehensyn
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Kan mellemafgrøder få en større rolle?
• Olieræddike eller gul sennep sået senest 20. juli
Ompløjning tidligst 20. september
• Omregningsfaktor er 1:2
• Største udfordring er usikker etablering
- evt. etablering med bomspreder
Omkostninger

Kr./ha

Udsæd

240 kr.

Såning

120 kr.

Omkostninger i alt

360 kr.

Pr. ha efterafgrødekrav:

Omkostning inkl. tilskud (500 kr.)

220 kr.

Olieræddike som mellemafgrøde

Bomspreder – til mellemafgrøder og efterafgrøder før høst
•
•
•
•

Sikker fordeling op til 36 m spredebredde
Skånsom behandling af frøene, fordi de ikke skal ”kastes ud”.
Større kvælstofoptag i efterafgrøder sået før høst
Oplagt maskinstationsopgave

Hør mere om spredeteknik ved etablering
af mellem- og efterafgrøder på webinar
Torsdag d. 20/1 kl. 10.15

Foto: Henning Sjørslev Lyngvig

Bliver tidlig såning brugt for meget?
•
•
•
•
•

Såning af vintersæd senest 7. september
Omregningsfaktor 1:2
Ældre forsøg: Merudbytte på 1-2 hkg/ha
Seneste 3 års forsøg: Udbyttetab på 2-4 hkg/ha
Men hvad er alternativet – sædskifteændring?
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Andre omkostninger?
Pr. ha efterafgrødekrav:
Omkostning inkl. tilskud (500 kr.)

Tidlig såning øverst
Sen såning nederst

Brak langs vandløb og søer
•
•
•
•
•
•

Bræmme på 9-20 m langs vandløb og søer
Græs skal være etableret senest 1. januar
Omregningsfaktor 4:1
Modvirker også tab af P (erosion)
Ulempe: Kræver omlægning hvert 5. år
Økonomi afhængig af jordens dyrkningsværdi
• 2.000 kr. i tilskud pr. ha
• Ofte økonomisk bedre end sædskifteændring

Bræmme langs mindre vandløb
Foto: Jens Tønnesen

Bliver kvotereduktion brugt for lidt?
• Under 80 kg N/ha – 93 kg N i kvotetræk
Over 80 kg N/ha – 150 kg N i kvotetræk
• Kvælstofpris, afgrødepris og værdi af protein
• N-kvote i forhold til økonomisk optimum
• Evt. undergødskning som følge af forhøjede krav
til udnyttelse af husdyrgødning. Eksempel:
160 kg N i husdyrgødning med manglende effekt på 5 pct. = -8 kg N/ha
• Evt. undergødskning som følge af krav
til eftervirkning af efterafgrøder. Eksempel:
30 pct. efterafgrøder med eftervirkning på kun 15 kg N/ha = -3 kg N/ha

• Økonomisk optimum varierer meget mellem marker

Kvotereduktion – omkostning pr. ha efterafgrøde
Omkostning, kr. pr. EA

1.000
800

11 kr./kg N og 150 kr./hkg

600

11 kr./kg N og 130 kr./hkg

400

18 kr./kg N og 150 kr./hkg

200

18 kr./kg N og 130 kr./hkg

0
-200

Under 80 kg N/ha:
93 kg N i kvotereduktion
pr. ha efterafgrøde

-400
-600

0-5 pct.

5-10 pct.

10-15 pct.

Reduktion i kvælstofkvote

Kvotereduktion – omkostning pr. ha efterafgrøde
Omkostning, kr. pr. EA

1.000

800

11 kr./kg N og 150 kr./hkg

600

11 kr./kg N og 130 kr./hkg

400

18 kr./kg N og 150 kr./hkg

200

18 kr./kg N og 130 kr./hkg

0
-200

Under 80 kg N/ha:
93 kg N i kvotereduktion
pr. ha efterafgrøde

-400
-600
0-5 pct.

5-10 pct.

10-15 pct.

Reduktion i kvælstofkvote
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Kvotereduktion – omkostning pr. ha efterafgrøde
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Omkostning, kr. pr. EA

Kvotereduktion – omkostning pr. ha efterafgrøde
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Præcisionslandbrug
Krav til præcisionslandbrug:
• Fastsæt kvælstofbehovet for hver mark
• Positionsbestemt gødningstildeling
• Bestem indholdet af N i husdyrgødning

Omregningsfaktor:
• 11 ha til 1 ha efterafgrøde
• Kun korn og raps kan medregnes

Stort uudnyttet potentiale:

Overslag over økonomi

Kr./ha

Merudbytte (1-3 hkg/ha)

-250 kr.

Gylleanalyser

30 kr.

Konsulenthjælp

50 kr.

Driftsledertid

50 kr.

Forrentning og afskrivning af udstyr

150 kr.

Netto omkostning

30 kr.

Pr. ha efterafgrøde:
Omkostning pr. 11 ha korn/raps

330 kr.

Omkostning inkl. tilskud (500 kr.)

-170 kr.

Præcisionslandbrug på 25 pct. af korn- og
rapsareal kan erstatte 100.000 ha efterafgrøder

Kollektive virkemidler er vigtige for at undgå ekstra krav
• Kvælstofudledningen skal ifølge landbrugsaftalen fra 3. oktober 2021
reduceres med op til 4.500 ton med kollektive virkemidler – som ellers kan blive
til målrettet regulering på dyrkningsfladen
• Kollektive virkemidler: Minivådområder, vådområde- og lavbundsprojekter m.fl.
Minivådområde

