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Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde

Nu falmer skoven trindt om land, N.F.S Grundtvig 



Hvorfor blandinger?
• MFO – lovkrav mindst to arter
• Forskelligt rodsystem 
• Forskellig vækst 
• Kvælstof fikserende
• Høj udnyttelse af fosfor
• Symbiose med mikroorganismer
• Bekæmpelse af skadegørere  
• Farve ved nedvisning



Erfaringer med efterafgrøder på lerjord

▪ Blandinger med korn

▪ Olieræddike + 
Honningurt

▪ Andre muligheder
▪ Græs
▪ Cikorie 
▪ Andre blandinger 

inkl. bælgplanter 



Erfaringer med efterafgrøder på lerjord
Hvad er udfordringen?

▪ Ofte ingen eller svag – negativ 1. års 
eftervirkning af  almindelige efterafgrøder

▪ Efterafgrøder tvinger vintersæd ud – dårligere 
økonomi
▪ Udlæg helst efter/ i  vintersæd

▪ Rettidig etablering kan derfor være en stor 
udfordring
▪ Dispensation de sidste 4 år

▪ Udlæg før høst kan lykkes!

▪ Gode efterafgrøder giver bedre betingelser for 
etablering af vårsæd (især ved pløjefri)
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Eftervirkning i vårbyg på lerjord 
Tre års vellykkede  efterafgrøder 

Høst 2015, Optiplant

KG N/ha



Etablering af efterafgrøder lerjord

Kilde:  Optiplant 
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Etablering før høst på lerjord

▪ Ikke på ”død” lerjord uden struktur

▪ Halmen snittes evt. høj stub

▪ Marken fri for ukrudt

▪ Obs. på ukrudtsmidler brugt forår !

▪ Spredes 2-3 uger før høst ved udsigt 
til regn

▪ Evt. bekæmpelse af snegle

▪ Elspredere på bom eller 
gødningsspreder

▪ Kan vi lægge efterafgrøder ud 
sammen med gylle?????



Etablering efter høst på lerjord

▪ Så lidt jordbearbejdning som 
muligt af hensyn til spildfrø

▪ Stubredskab/ Halm strigle med 
spredeudstyr – gerne 
tromling/pakning

▪ Straks efter høst !

▪ Evt. efter vinterbyg

▪ Evt. tildeling af kvælstof i 
handelsgødning?



Cikorie som efterafgrøde sået forår i 
vinterhvede

• Udstrøs med såmaskine 
primo maj

• Mangler god 
blandingspartner til MFO 
afgrøde – evt. Seradella
hvis/når tilladt

• Mangler forsøg med 
udsædsmængde og evt. 
udbytte påvirkning af korn

• Obs. På ukrudtsmidler



Forslag til blandinger på lerjord

Formål Sammensætning Bemærkning

MFO blanding Honningurt 2-3 kg
Olieræddike 8-10 kg*
Evt. Havre 10-15 kg

Havre medtages for at sikre 
mindst to arter
Kan sås før og efter høst –
højst udsædsmængde før høst

Grøngødningsefterafgrøde
Kvælstofikserende

Honningurt 2 kg
Olieræddike 7 kg*
Vikke 20 kg
Alexandrinerkløver 3 kg

Skal sås tidligt, gerne før høst 
for at få maks. ud af  
bælgplanterne

* evt. 50 % Strukturator



Nedbringning af efterafgrøder på lerjord

▪ Skal efterafgrøde nedvisnes?
▪ Græsukrudt skal bekæmpes efterår ved 

pløjefri dyrkning – ellers lad frosten klare 
det. 

▪ Skal efterafgrøden nedpløjes/harves 
efterår?
▪ C/N forhold højt i græsser og korn – derfor 

skal omsætning i gang tidligt

▪ Skal den afslås eller tromles ihjel?
▪ Kan være nødvendigt af hensyn til det 

videre arbejde

▪ Direkte såning – lad orme og andet 
godtfolk klare opgaven



Perspektiver fremover

▪ Flere efterafgrøder fremover

▪ Du vælger selv din holdning til 
efterafgrøder

▪ Vi skal have bælgplanter med i 
lovpligtige blandinger
▪ Bedre vækst – større CO2 binding i 

afgrøde og jord
▪ Bedre biodiversitet
▪ Mindre kvælstof i handelsgødning –

mindre lattergas udledning

▪ Vi skal lære mere
▪ Hvad er kvælstofeffekten?
▪ Hvornår skal vi gøde efterafgrøden?
▪ Hvornår/hvordan skal de nedbringes
▪ Hvordan får vi en sikker tidlig etablering




