
 

Efterafgrøder 2018 

HORNSYLD 

KØBMANDSGAARD A/S 

Hvad vælger du? 



  

 

Gode råd om efterafgrøder 

♦ Gør dig klart hvad du vil bruge en efterafgrøde til. Skal det 
udelukkende være for at opfylde de lovmæssige krav eller 
ønsker du at forbedre jordens struktur og humusindhold. 

♦ Sørg for at efterafgrøden er veletableret. som enhver an-
den afgrøde, dels for at få et acceptabelt plantedække og 
dels for stor virkning.  

♦ Kvælstofsamlende efterafgrøder, 
 placeres hvor der er N i jorden. 
♦ På lerjord nedmuldes efterafgrøder
 sent efterår og på sandjord  tidligt 
 forår. 
♦ En sikker og vejr-uafhængig efter-
 afgrøde er græs udlagt i vårsæd     
 eller majs i foråret. 
♦ Få etableret inden 10. august for at 
 få så stort optag af N som muligt. 
 Billedet viser olieræddike sået lige 
 efter høst af vinterbyg. Her samles 
 ca. 50 kg N pr. ha til næste afgrøde. 

MFO efterafgrøder og brak 

På miljøfokusområder (MFO) må kun anvendes de pligtige ef-
terafgrøder. De tæller kun med en faktor 0,3 og skal sås i en 
blanding af mindst to arter. Desuden kan anvendes græs samt 
kløvergræs udlagt om foråret til senere høst af foder. Brakare-
aler kan også anvendes til opfyldelse af krav om MFO. Her 
skelnes mellem slånings- og blomsterbrak. 

Pligtige og målrettede efterafgrøder 

Græs, alle kornarter og cikorie, som er sået før eller efter 
høst, men senest 1. august, kan anvendes som enten pligtige 
eller målrettede efterafgrøder. Ligeledes kan linierug, stau-
derug, hybridrug, alle havrearter, vårbyg, honningurt og kors-
blomstrede arter, sået senest 20. august anvendes. 



Frivillige efterafgrøder 

Ud over omtalte efterafgrøder, er det også muligt at dyrke ef-
terafgrøder på frivillig basis. Her er målet især at tilgodese jor-
dens frugtbarhed på kort og langt sigt. Der skelnes mellem 
kvælstofsamlende arter (olieræddike, gul sennep, boghvede, 
foderradis, honningurt) og kvælstofproducerende arter (vikke, 
kløver, ærter). TerraLife er et koncept fra DSV Frø med efteraf-
grøder, der giver liv båder over og under jorden. Erfaringerne 
er, at disse blandinger i sædskiftet giver højere udbytteniveau 
og –stabilitet i afgrøderne. Se mere her: DSV efterafgrøder. 

Sortiment 

Art Sort Udsædsmgd. 

Olieræddike Romesa 

Brutus  
Xcellent (Roe nematodresistent) 
Radetzky (Kartoffel nematodresistent) 

10-12 kg/ha 

Markradise Structurrator 6-8 kg/ha 

Gul sennep Polarka 

Passion (Roe nematodresistent) 
8-10 kg/ha 

Alm. Rajgræs 

 

Græsblanding 

Mephisto (foder) 
Jubilee (plæne) 
60%Soriento (foder) + 

40%Talgo plæne) 

8-10 kg/ha 

Hundegræs Lidacta 6-8 kg/ha 

Rødsvingel Dipper 8-10 kg/ha 

Honningurt Beehappy 6-7 kg/ha 

Vårbyg Diverse sorter 25-50 kg/ha 

Vinterrug Rubin liniesort 25-50 kg/ha 




