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MULTIAFGRØDER, AFGRØDEBLANDINGER 
MED mere end to arter, er typisk mere 
robuste end monokulturer, og det er bl.a. 
en fordel, fordi markerne over de senere 
år er blevet større og større. Det gør, at 
jordtypen ofte varierer hen over den en-
kelte mark. Der kan f.eks. være sandjord 
i en ende, en lavning med humus og ler-
knolde i den anden ende af marken. Når 
markerne varierer så meget, er det svært 
at opnå et stabilt udbytte over hele mar-
ken med en monokultur, da afgrøder  
typisk klarer sig bedst på en bestemt 
bonitet. 

- En multiafgrøde kan justere sig ef-
ter jordbundsforholdene, da de arter der 
klarer sig bedst på sandjord vil domine-
re i de områder af marken, hvor der er 
sandjord, og så er det nogle andre arter, 
der klarer sig bedst i andre områder af 
marken, forklarer Jesper Fog-Petersen  
fra Innovationscenter for Økologisk 
Landbrug, som er med til at afprøve og 
udvikle blandinger af multiafgrøder. 

Vejrforholdene har også ændret sig. 
Tidligere bestod en normal sommer af 
skiftende vejr med byger, der kom og 
gik, en periode med solskin, og ind i 
mellem også meget blæsende og køligt 
vejr. Men i de sidste 10 år har vejret væ-
ret mere ekstremt med enten lange peri-
oder med meget regn, meget tørke, eller 
kulde. Det påvirker også dyrkningssik-
kerheden, fordi nogle afgrøder f.eks. er 

mere tørketolerante end andre. 
En multiafgrøde kan være mere 
dyrkningssikker end en mo-
nokultur, fordi der i blandin-
gen typisk både vil være afgrø-
der, der er tørketolerante, og 
andre der kan tåle store mæng-
der vand.

Multiafgrøder har også rød-
der i forskellige dybder, og det 
sikrer optag af vand og nærings-
stoffer fra forskellige dybder. 
De mange slags arter og man-
ge slags rødder styrker også 
jordfrugtbarheden ved at sikre 

en positiv kulstofbinding i jorden og hu-
musdannelse. På den lange bane vil bed-
re jordfrugtbarhed sikre endnu bedre 
dyrkningssikkerhed på trods af det mere 
ekstreme vejr.

Sidst men ikke mindst gør diversite-
ten i multiafgrøder også, at de har større 
dyrkningssikkerhed i forhold til sygdom 
og skadedyrsangreb.

Afgrøden skal passe til bedriften
Der er ikke en bestemt opskrift på en 
multiafgrøde, som passer til alle bedrif-
ter. Hvilken multiafgrøde, som du skal 
dyrke på din bedrift afhænger helt af 
foderbehovet og jordtypen. Du skal bl.a. 
have med i overvejelserne, hvilken mælke-
ydelse du ønsker, og dermed også hvilket 
behov, der er for f.eks. protein, fedt og 
fordøjelighed i foderet.

- Så hvis du gerne vil i gang med at 
dyrke multiafgrøder, så tag en snak med 
din rådgiver i forbindelse med mark-
planlægningen og brainstorm på, hvilke 
arter, der kan være gode både i forhold 
til jordtype og foderbehov på din bedrift, 
siger Jesper.

Det er en god ide at dyrke både hoved-
afgrøden og den efterfølgende kløver-

MULTIAFGRØDER KAN GIVE BEDRE 
DYRKNINGSSIKKERHED

Foderafgrøder, der består af mange arter, er mindre påvirket af vejret,
 jordtypen, sygdomme og skadedyr.

●
”Der er ikke 
en bestemt 
opskrift på en 
multiafgrøde, 
som passer til 
alle bedrifter

Multiafgrøder er typisk mere robuste end monokulturer, fordi der i blandingerne er arter, 
der passer til flere forskellige jordtyper, arter med rødder i forskellige dybder og arter, der 
har forskellig tolerance overfor tørke.

Foto: Jesper Fog-Petersen

Hovedafgrøde med højt 
proteinindhold til modenhed

Hestebønner 200 Kg/ha

Ært 36 kg/ha

Havre 27 kg/ha

Dodder 0,5 kg/ha   

Ialt ca. 263 kg/ha      

Helsæds blanding - Alle marker 
er med kl.græs udlæg
Byg 40 kg/ha

Ært 95 kg/ha

Havre 20 kg/ha

Vikke 15 kg/ha

Dodder 0,5 kg/ha
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ØKOLOGISKE PLANTEAVLERE ER dygtige 
til at udnytte sædskiftet, efterafgrøder 
m.m. til at bevare en sund og bæredygtig 
planteproduktion.

For økologer, som er afhængige af im-
porteret gødning, vil de nye branche-
anbefalinger for gødning, som træder i 
kraft 1. august, begrænse mængden af 
ikke-økologisk husdyrgødning men også 
give mulighed for at bruge andre recir-
kuler-bare gødninger.  

Priserne på afgrøder og hjælpestof-
fer er steget til et niveau, som vi aldrig 
før har oplevet. Det betyder, at husdyr-
gødning er blevet et attraktivt alternativ 
til den dyre kunstgødning. I nogle egne 
af landet er der blevet rift om husdyr-
gødning og afgasset biomasse, så økolo-
ger skal konkurrere med konventionelle 
kollegaer om næringsstofferne. De øko-
logiske regnskabstal viser da også meget 
store variationer i prisen på husdyrgød-
ning og i prisen på udbringning af hus-
dyrgødning.

Prisen på gødning
Værdien af husdyrgødningen kan udreg-
nes efter prisen på kunstgødning. Den 
var i uge 22:

• 16 kr./kg N
• 30 kr./kg P
• 8 kr./kg K
• 2.627 kr./ton eller 26 kr./kg N i  

NPK-10-3-1

Værdien af næringsstoffer i gødninger, 
som økologer må bruge, beregnet ud fra 
prisen på kunstgødning:

Denne værdisætning af husdyrgød-
ning og afgasset biomasse skal ikke ses 
som markedsprisen, men kan bruges til 
sammenligning af priser på forskellige 
gødningstyper, som økologer må bruge. 
Markedsprisen afhænger altid af de kon-
krete forhold og aftaler mellem køber og 
sælger.

Husk prisen på udbringning
Når du skal indkøbe gødning, 
skal du tage højde for omkost-
ningen til udbringning. I nogle 
tilfælde ser en lav pris på hus-
dyrgødning attraktiv ud, men 
hvis omkostninger til udbring-
ningen er høje, kan det være 
billigere at gøde med en pellete-
ret gødning, som er meget billi-
gere at udbringe.

Prisen på udbringning af 
husdyrgødning og afgasset bio-
masse varierer meget fra be-
drift til bedrift, alt efter de en-
kelte bedrifters logistik - altså 
afstand fra gødningsopbeva-
ringssted til udbringningsareal. 
Priserne for udbringning varie-
rer i regnskaberne fra 12 til 35 
kr./m3. afhængig af omkostnin-
gerne til transport, omrøring, 
buffertank m.m. 

Valg af gødning 
Ikke-økologisk husdyrgødning 
må bruges med op til 43 kg ud-
nyttet N/ha, hvis det er ubehand-
let. Og op til 65 kg udnyttet N/ha, 
hvis mindst 22 kg kommer via 
et biogasanlæg. Fra 65 kg ud-
nyttet N/ha op til højst 107 kg 
udnyttet N/ha må man gøde 

KEND PRISEN PÅ 
DIN GØDNING

Udfordringen for planteavlerne er, 
at afgrøder bortfører næringsstoffer, 

der skal erstattes for at opretholde en sund jord.

●
Det kan 
være billigere 
at gøde med 
pelleteret 
gødning 

græsmark som en multiafgrøde. 
Med et større indhold af forskellige 
urter og græsser i kløvergræsmar-
ken, vil man opnå et sundere foder, 
med flere forskellige næringsstoffer 
og mineraler. 

- Samtidig kan man pga. den 
større diversitet i afgrøden opnå en 
mere jævn udbyttekurve hen over 
sæsonen, forklarer Jesper.

- Man vil ikke opnå en ensartet 
ager, fordi de afgrøder, der passer 
til de forskellige boniteter, vil være 
dominerende i de områder, hvor jor-
den passer til dem, fortsætter han.

Start med simple blandinger
Ulempen ved multiafgrøder er, at 
vi ikke er vant til at tænke på den 
måde. Vi er vant til at dyrke en art 
ad gangen, og det giver god kon-
trol over f.eks. foderkvaliteten. Med 
multiafgrøder mister man lidt af 
styringen med foderkvaliteten, for-
di vejr osv. vil spille ind på, hvil-
ke afgrøder i blandingen, der klarer 
sig godt. 

Der er dog ikke noget i vejen for 
at starte simpelt og f.eks. blande to 
bælgsædsarter på en mark, så man 
uanset hvilken afgrøde, der klarer 
sig bedst, sikrer et højt proteinind-
hold i foderet. Selv med kun to for-
skellige arter vil man typisk opnå 
en bedre dyrkningssikkerhed

På kvægbrug har man også den 
fordel, at afgrøderne ikke behøver 
at modne helt på samme tid, hvil-
ket arterne sjældent vil gøre. Man 
skal bare sikre sig, at man på en-
sileringstidspunktet har en høj fo-
derværdi. Hvis det skal lægges på 
lager, skal man være mere opmærk-
som på, at de modner på samme 
tid. ●

Gødning N-udnyttelse, % Pris Kr./kg udnyttet N

Slagtesvinegylle 80 74 kr./m3 34

Afgasset biomasse 46 83 kr./m3 36

Øgro 80 2.300 kr./ton 29


	5_ØKOLOGI - inspiration til jordbruget_Artikel4.pdf
	5_ØKOLOGI - inspiration til jordbruget_Artikel5.pdf

