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I PROJEKTET KRAFTIGE Efterafgrøder 
undersøger vi forskellige blandinger med 
fokus på artssammensætning i forhold 
til funktion samt forskellige såtidspunk-
ter og -teknikker. 

I år har vi etableret demoforsøg hos tre 
økologiske forsøgsværter bredt fordelt i 
Danmark. Fra sandjorden i Nordjylland 
til den midtjyske muld, samt på den 
regnfattige lerjord på Nordvestsjælland. 
Men på trods af de egnsmæssige forskel-
ligheder i nedbør, solskin og temperatu-
rer, er der også generelle tendenser, som 
gør sig gældende på tværs af jordtyper 
og klimazoner.

De undersåede blandinger
Der er tre såtidspunkter i forsøget - det 
første er udlægget, som blev sået umid-
delbart efter fremspiring af kornet. 
Iblandt arterne, i de undersåede blan-
dinger, er det især rajsvingel, hvidkløver, 
cikorie, vejbred og kællingetand, der har 
klaret sig godt på tværs af lokaliteterne. 

Derimod har arter som hundegræs, 
kålroe og lucerne generelt været skuf-
fende i forsøget. Derimellem ligger arter 
som linse og kommen, som ikke nødven-
digvis har klaret sig dårligt alle steder, 
men mangler at bevise, at de er deres 
pris værd i en efterafgrøde.

De eftersåede blandinger
De næste blandinger er sået i slut juli el-
ler start august for at simulere en tid-
ligt høstet afgrøde eksempelvis efter en 
skårlægning. Den sidste sådato lå om-
kring skæringsdatoen for de pligtige ef-
terafgrøder i midten af august. Her var 
arter som rajgræs, vinter-vikke, foder-
vikke, alexandrinerkløver, olieræddike, 
havekarse, vinterrug og honningurt mest 
dyrkningssikre på tværs af lokationer. 
Til gengæld skuffer arter som ært, lupin, 
boghvede og kålroe, som ikke har vist 
sig effektive i forsøget indtil videre. 

Efterafgrøder må ikke være for dyre, 
og hvis der bruges 500 kr./ha, så skal du 
også være sikker på at få en vellykket 
etablering. I projektet er det kun de un-
dersåede blandinger og til dels de af ef-
terafgrøderne, der blev etableret i slut-
ningen af juli og starten af august, der 
er lykkedes tilfredsstillende hos alle for-

søgsværter. De efterafgrøder, 
der blev sået omkring den 20. 
august, har været af meget svin-
gende kvalitet og vil ofte ikke 
kunne betale sig.

En anbefaling
På baggrund af vores forsøg kan det ind-
til videre anbefales, at man etablerer 
sine efterafgrøder som udlæg, medmin-
dre det kan forventes, at hovedafgrøden 
er høstet primo august. Efterafgrøder, 
etableret som udlæg, har i vores forsøg 
fungeret i alle tilfælde, men det er vig-
tigt med en rettidig og nænsom etable-
ring for ikke at lave skader på afgrøden. 

Hvis efterafgrøden etableres som ud-
læg, kan der nedjusteres på udsæds-
mængden og spares en jordbearbejd-
ning. ●

EFTERAFGRØDERNE SKAL BLIVE FLERE 
OG BEDRE 

 
Vi skal have flere og bedre efterafgrøder,  

da de er en vigtig del af motoren i økologisk planteavl.
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Udlæg bestående af strandsvingel, rajgræs, lucerne, hvidkløver, cikorie, kålroe, hundegræs, 
vejbred og kommen.
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