
 

 

 
 
 
Multiafgrødedysten: kan I sammensætte den mest 
intelligente foderblanding? 

Innovationscenter for Økologisk Landbrug sætter jagten 

ind på de mest robuste multiafgrødeblandinger til 

fuldernæring af malkekoen. 
 
I projektet Det selvforsynende kvægbrug finansieret af Promilleafgiftsfonden sættes der fokus på innovative 
løsninger til øget selvforsyning af foder til malkekøer ved samdyrkning af hovedafgrøder. Derfor skal vi have fat I alle 
jer innovative konsulenter og specialister rundt i landet, så I kan bidrage til nytænkning inden for selvforsyning af 
foder. 
 
Kriterier for konkurrencen 
Konkurrencen forløber hen over vækstsæsonen 2022, hvilket giver jer mulighed for at udtænke jeres vinderblanding i 
løbet af vinteren 2021/2022. I skal, senest d. 15. februar, anskaffe udsæd til 3 parceller af 15 m2 (gerne mere) under 
nedstående kriterier og valg.  

• Artsblanding af minimum 4 arter 

• Udsædsmængde for hver art 

• Sådybde i op til to individuelle niveauer 

Placering og dyrkning 
Vi sørger for at alle artsblandinger bliver etableret på en økologisk forsøgsmark i Labing, nær Århus. 
Etableringstidspunktet vil være, når marken er tjenlig i foråret 2022 og med følgende forudsætninger: 

• Jordtype: JB 6 

• Forfrugt: 2. år kløvergræs 

• Gødskning: Ingen gødskning pga. den store forfrugtsværdi 

• Jordbearbejdning: 1 forårspløjning og 2 harvninger (1 forud for pløjning) 

• Ukrudtsbekæmpelse: 1-2 blindstriglinger 

• Høst: modenhed efter vejrforholdene 

 
Vinderkriterier for den intelligente foderblanding 
Foderblandingen vil blive bedømt på foderkvalitet til malkekvæg og udbytte. Vigtigst er at vi i fællesskab kan udvikle 
viden og dele erfaringer – i målet om at finde løsninger til fremtidens selvforsynende fuldfoderblandinger.  
 
Demodag og promovering 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug arrangerer et større demoarrangement ultimo juni 2022, hvor vi kigger 
nærmere på foderblandingerne og deler erfaring. Multiafgrødedysten vil desuden blive fulgt tæt af diverse medier, hvor 
formidling af vigtig viden fra forløbet vil blive delt. Vinderblandingen udnævnes i september 2022 med omtale i avisen 
og en fin gave. 
 
Kontaktperson og tilmelding: Malte Nybo Andersen – MNYA@ICOEL.dk eller tlf.: 61974908  
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