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   Kvælstofoptagelse i efterafgrøder i praksis

Gennemsnit 24 kg N pr. ha Gennemsnit 31 kg N pr. ha



  

     
    

   Kvælstoffikserende arter forventes at indgå i lovgivningen i 
2020

• Det forventes arterne fremgik i høringsudgaven af Grøn Støtte, hvor MFO-efterafgrøder 
indgår. Arterne fjernes af vejledningen, og sættes ind, hvis endeligt medtages i 
plantedækkebekendtgørelsen. 

Ikke-kvælstoffikserende arter Kvælstoffikserende arter
• Oliehør
• Klinte
• Hjulkrone
• Morgenfrue

• Kløver (rødkløver, alsikekløver, 
hvidkløver)

• Esparsette
• Kællingetang
• Lucerne
• Hvid/gul kløver
• Vintervikke



  

     
    

   I virkemiddelkataloget anbefales

• Blandingsforhold med maksimum 25 % frø af kvælstoffikserende arter (baseret på antal 
frø) 

• Eftervirkning på 50 kg N/ha (17 og 25 kg N pr. ha i den nuværende lovgivning)

• Destruktion tidligst 1. februar



  

     
    

   Hvorfor forventes højere eftervirkninger af kvælstoffikserende 
arter?

• Der vil være et større optagelse af 
kvælstof, som kan frigives til næste 
afgrøde

• C/N-forholdet er lavere og de omsættes 
hurtigere, netop når vårafgrøden har brug 
for det 



  

     
    

   
C/N-forholdet er lavere og de omsættes hurtigere, netop 
når vårafgrøden har brug for det 

7 forsøg 
(2020/2021)

N-optagelse 
oktober, kg N 

pr. ha

N-min oktober 
(0-75 cm)

Kulstof, kg C 
pr. ha C/N

Bar jord - 26 -

Olieræddike 15 15 203 14
Vårbyg, 

vinterrug 14 19 274 20
Olieræddike, 

Honningurt 20 16 193 10
Olieræddike, 

Vintervikke 27 21 309 11
Vintervikke,  

Honningurt, 
Havre 23 20 284 12



  

     
    

   Kvælstofoptagelse og eftervirkning af vintervikke

23 forsøg N-optagelse, Kg N 
pr. ha, 

Olieræddike 35
Olieræddike + 
vintervikke 47

Data fra forsøgsserier udført i opticrop (2012, 2013, 2014) samt forsøgsserie 07009 udført i 2018, 
2019 og 2020

Forskel 12 kg N pr. ha (i top). 
Nogle forsøg er det 30 kg N pr. ha og i andre 0.



  

     
    

   Kvælstofoptagelse og eftervirkning af kløvergræs

6 forsøg N-optagelse, Kg N 
pr. ha, 

Almindelig rajgræs 17
Kløvergræs 24

Data fra forsøgsserier udført i opticrop (2012, 2013, 2014), forsøgsserie 70761819 og Oversigt 
over Landsforsøg 2000 s. 194.

Forskel 7 kg N pr. 
ha (i top). 

3 forsøg Eftervirkning, Kg N 
pr. ha, 

Almindelig rajgræs 11
Kløvergræs 37



  

     
    

   Andel af kvælstoffikserende arter i blandingen

Blanding Udsædsmængde, kg 
pr. ha

Antal kerner 
pr. m2

Blanding i 
markforsøg

Olieræddike 5 43
Vintervikke 30 90

Blanding med 
25% kerner af 
kvælstoffiks. 
arter

Olieræddike 8 69

Vintervikke 8 23



  

     
    

   Økonomi i efterafgrøder med kvælstoffikserende arter

Kløvergræs, kr. pr. 
ha

Olieræddike/vikke, 
kr. pr. ha

Olieræddike, kr. pr. 
ha

Udsædspris - 500 -600 -200
Kvælstofeftervirkning 
(7 kr. pr. kg N)

+280 (40 kg N) +210 (30 kg N) +105 (15 kg N)

Udbytte effekt (110 kr. 
pr. hkg)

+330 (3 hkg) +110 (1 hkg) 0

Lovpligtig 
eftervirkning – tab i 
udbytte

-50 (-10 kg N) -100 (-20 kg N) -50 (-10 kg N)

I alt +60 -380 -145



  

     
    

   Konklusion på kvælstoffikserende arter
Efterafgrøder med kvælstoffikserende arter kan være relevant, hvis

1) På planteavlsbrug uden eller ved beskeden tilførsel af husdyrgødning

2) Kornrige sædskifter

3) Efter år med høje høstudbytter

4) Hvis man har erfaring for, at efterafgrøden løber tør for kvælstof

• Kvælstoffikserende arter i blandinger kan give eftervirkninger 30-40 kg N pr. ha, men de 
fleste steder vil det være svært at nå de 50 kg N pr. ha. 

• Sammenlignet med efterafgrøde uden kvælstoffikserende arter vil ”mer”-eftervirkningen 
mange gange være begrænset, og specielt med lave andele af kvælstoffikserende arter

• Kløvergræs eller græs har en god forfrugtseffekt - udover kvælstofeffekten



  

     
    

   

Oversigt over Landsforsøg 2020 s.177 

Etablering af efterafgrøder før kontra efter høst

Olieræddike før høst            Olieræddike sået efter høst

Foto: Sini Maria Jensen, VELAS



Tak for opmærksomheden
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