
Klar til en ny sæson med efterafgrøder
De nye regler for efterafgrøder rammer meget skævt i landsdelene, men fordelene ved kraftige 
efterafgrøder er stadig de samme trods de skærpede krav.

TerraGold er nok det største brand i 
efterafgrøder i Europa. Der er nemlig 
en lang række TerraGold blandinger 
udviklet til vidt forskellige formål. Også 
mere specielle som eksempelvis til 
vindyrkning. 
FRDK markedsfører de blandinger, der 
passer bedst til forholdene i Danmark. 
Den mest alsidige til frivillige efteraf-
grøder er Terra Gold TG1, som gennem 
flere år i praksis såvel som i afprøvnin-
ger har vist sig yderst velegnet under 
danske forhold. 
I flere tests har Terra Gold TG1 såle-
des den bedste dækning målt i oktober 
måned. 
TerraGold indeholder arterne sera-
della, boghvede, honningurt mantelsaat 
(coated), foderært (småfrøet), egyptisk 
kløver og sommervikke.

Hvad gør vi i sæson 2020? 
De øgede krav om målrettede efteraf-
grøder allerede i 2020 betyder for rigtig 
mange af jer ændringer og tilpasning af 
markplanerne. 
De endelige regler kendes i skrivende 
stund dog ikke. 
Store dele af Jylland og Fyn med omlig-
gende øer får forøgede krav om efteraf-
grøder. Sjælland, Lolland-Falster med 
omliggende øer og Bornholm ”slipper” 
generelt for en forøgelse af de lovplig-
tige efterafgrøder. 
Det betyder for mange landmænd vest 
for Storebælt, at mulighederne for at 
så frivillige efterafgrøder på bedriften 
forringes. 
Øst for Storebælt kan der stort set plan-
lægges frivillige efterafgrøder som de 
foregående år. 

Udsåning om sommeren
Efterafgrøderne har fra år til år meget 
forskellige vækstvilkår. Vi havde for 
eksempel flotte, veludviklede marker i 
efteråret 2018. 
I 2019 var billedet generelt noget ander-
ledes i den forkerte retning - altså ikke 
så mange gode efterafgrøder trods jeres 
forsøg på at give dem en god etablering. 

Årsvariationerne er et vilkår, vi må for-
holde os til. Det gælder om at tilpasse 
og anvende de arter og blandinger så 
realistisk som muligt. 
Ved såning af efterafgrøden efter høst, 
hvor høsten forventes at blive forholds-
vis sen, giver det eksempelvis ofte 
ingen mening at planlægge at bruge en 
relativ dyr efterafgrøde. 
Så er det bedre at planlægge efter at så 
så tidligt som muligt. Udspredning i en 
stående kornafgrøde nogle uger før høst 
giver ofte et godt resultat forudsat, at 
udspredningen sker forsvarligt. 
Desuden er det i første omgang vig-
tigt at få afklaret, hvad man skal så af 
MFO-, husdyr-, målrettede og pligtige 
efterafgrøder. Når disse er placeret, kan 
ejendommens frivillige efterafgrøder 
tilpasses.

Udsåning om foråret
En undersåning i forårssåede afgrøder 
er en metode, som stadig flere har fået 

øjnene op for. Fordelene ved udlæg om 
foråret er mange (se på hjemmesiden 
www.frdk.dk under samdyrkning).
Undersåning af græs som for eksempel 
sildig diploid rajgræs er en udbredt og 
velafprøvet metode blandt andet i majs 
og vårbyg. Sår man frivillige efteraf-
grøder med kvælstoffikserende arter, er 
eksempelvis pannomisk/vintervikke og 
seradel interessante. 
Dyrkning i praksis har vist, at disse er 
meget velegnede. Deres vækstrytme 
passer fint sammen med en vårsæd. 
En rolig opstart og vækst sikrer, at de 
forbliver i bunden af hovedafgrøden 
frem til høst. Undersåning i vårsæd og 
samdyrkning generelt en et område, der 
i tiden fokuseres mere på.
Til sæsonen 2020 vil Feldsaaten 
Freudenberger og FRDK fokusere på 
at have egnede og efterspurgte varer i 
sortimentet.

Af Peter Krog-Meyer,  
Feldsaaten Freudenberger

Kort om Feldsaaten Freudenberger
Frøfirmaet Feldsaaten Freudenberger er blandt de største firmaer inden for 
markfrø i Europa. Udover et omfattende program med græsfrø til plæner, 
foder og økologi er Feldsaaten Freudenberger førende inden for frø til grøn-
gødninger og eftergrøder. 
Udover at markedsføre arterne separat sælger Feldsaaten Freudenberger 
også en lang række af blandinger - ikke mindst de velkendte Terra Gold 
blandinger. 

En god, kraftig efter-
afgrøde med mange arter 
og meget gerne kvæl-
stoffikserende er vejen 
frem mod en sundere 
jord. Men husk at tjekke 
reglerne, før du køber 
frø fra Freudenberger i 
shopFRDK.
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