
 

Efterafgrøder 2016 

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/mere 
kvælstof eller ønsker du at forbedre jordens struktur og 
humusindhold. 

♦ Sørg for at efterafgrøden er veletableret, det vil sige den 
skal sås som enhver anden afgrøde, dels for at få et ac-
ceptabelt plantedække og dels for stor virkning. 

♦ Kvælstofsamlende efterafgrøder, 
 placeres hvor der er N i jorden. 
♦ På lerjord nedmuldes efterafgrøder
 sent efterår. 
♦ På sandjord nedmuldes efterafgrø-
 der tidligt forår. 
♦ En sikker og vejr-uafhængig efter-
 afgrøde er græs udlagt i vårsæd     
 eller majs i foråret. 
♦ Få etableret tidligt for at få så stort 
 optag af N som muligt. Billede til 

venstre er olieræddike sået lige efter høst af vinterbyg i 
2015. Her opsamles ca. 50 kg N pr. ha til næste afgrøde. 

MFO efterafgrøder og brak 

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

Lovpligtige efterafgrøder 

Græs, alle kornarter og cikorie, som er sået før eller efter 
høst, men senest 1. august, kan anvendes som lovpligtige ef-
terafgrøder. Ligeledes kan rug, stauderug, vårbyg, honningurt 
og korsblomstrede arter, sået senest 20. august, anvendes. 



Frivillige efterafgrøder 

Ud over pligtige efterafgrøder, er det også muligt at udnytte 
fordelene ved efterafgrøder på frivillig basis. Her er målet især 
at tilgodese jordens frugtbarhed på kort og på langt sigt. Der 
skelnes mellem: Kvælstofsamlende afgrøder (olieræddike, gul 
sennep, boghvede, forderradis, honningurt) og kvælstofpro-
ducerende afgrøder (vikke, kløver, ærter). 

Sortiment 

Efterafgrøder i majs 

Hvis jorden skal være bevokset hele året eller hvis antal dyre-
enheder er over 1,7 kan det være aktuelt at øge græsandelen 
på ejendommen. Det kan ske ved at så en efterafgrøde af raj-
græs eller hundegræs i majsen.  

Art Sort Udsædsmgd. 

Olieræddike Siletina, Rufus  
(Ikke roe nematod resistente) 

10-12 kg/ha 

 Arena, Mercator, Respect 
(Roe nematod resistente) 

10-12 kg/ha 

Foderradise Structurator 18-20 kg/ha 

Gul sennep Valiant (Ikke roe nematod resistent) 8-10 kg/ha 

 Braco (Roe nematod resistent) 8-10 kg/ha 

Alm. rajgræs Jumbo (Foder), Troya (Plæne) 8-10 kg/ha 

Hundegræs Amba 6-8 kg/ha 

Rødsvingel Maxima  8-10 kg/ha 

Græsblanding 65 pct. Cancan+35 pct. Troya 8-10 kg/ha 

Vårbyg KWS Spectra 150 kg/ha 

 Valencia (Kartoffel nematod resistent) 10-12 kg/ha 

Se mere om efterafgrøder her: DLF efterafgrøder 




