
Planteavlskonsulent Kasper Holm Kristensen i demo-
parcellerne med efterafgrøder, som alle blev sået  
9. maj 2016. Dette og de øvrige billeder er alle taget  
17. juni - altså 35 dage efter såning. Den ene halvdel 
af alle parceller har fået 40 kg N pr. hektar som 
startgødning.

Det bedste og det mulige
Størst effekt af efterafgrøderne får man ved at så dem før høst. Men er snegle et problem, 
er det nødvendigt at bearbejde jorden før såning for at bekæmpe sneglene - og dermed er 
det bedst at vente med etablering til efter høst

Etablering af efterafgrøder - både de 
pligtige og de frivillige - er og vil altid 
være en udfordring. Der er nemlig ingen 
nemme løsninger.
Men nogle fakta står dog fast:
• efterafgrøder etableret tidligt giver 

størst effekt med hensyn til fasthol-
delse og opsamling (de frivillige 
efterafgrøder) af især kvælstof. Derfor 
er det bedst at så før høst i en stående 
afgrøde

• ofte er snegle et stort problem i en stå-
ende afgrøde, og er der mange snegle, 
æder de efterafgrøden straks efter 
spiring. I den situation er det bedst at 
så efter høst for at sikre overlevelsen

• tørt vejr gør det svært at etablere en 
række arter ved udspredning oven på 
jorden både før og efter høst  

Dermed står det klart, at metode og 
tidspunkt for etablering af efterafgrø-
der skal vurderes fra år til år og i hver 
eneste mark, fordi de aktuelle forhold 

har stor betydning for sikkerheden i 
etableringen.

Sørg for sikker etablering af 
pligtig efterafgrøde
Hos LMO har vi i mange år arbejdet 
med mange arter og blandinger af disse 
i både OptiTill og OptiPlant.
Derfor har vi også fået en del erfaringer 
med deres egenskaber og hvordan, de er 
nemmest at etablere.
Men først og fremmest er vi desværre 
nødt til at tage hensyn til de regler, der 
gælder for de lovpligtige efterafgrøder. 
De er meget restriktive med hensyn til 
både valg af arter og bestand af planter 
efter etablering.
Etableringen af de pligtige efterafgrø-
der skal simpelthen være så sikker, at 
afgrøden efterfølgende kan opfylde 
lovkravene.
Dermed skal der tages hensyn til en 
række forhold:

• udsædsmængden skal - ud fra den 
valgte etableringsmetode - være til-
strækkelig til at sikre plantetallet

• når såning sker før høst, skal du sikre 
dig, at der er fugt nok på jordens 
overflade til at få tilstrækkelig spiring 
af de anvendte arter

• tjek for snegle ved at udså mindre vin-
duer forskellige steder i marken med 
de arter, du vil anvende som pligtig 
efterafgrøde allerede i starten af juli. 
Bliver der ingen efterafgrøde, fordi 
sneglene spiser den, bør du undlade at 
så før høst.

Sikker etablering efter høst med 
let jordbearbejdning 
Hvor der er problemer med snegle og 
måske også meget tørt op til høst, bør 
du vente med at så efterafgrøden til 
efter høst.
Når afgrøden er høstet med eller uden 
snitning af halmen kan der køres over 
med en harve, der bearbejder i en dybde 
på cirka fem centimeter. Jorden skal 
ikke harves sort, men en sådan let be-
arbejdning har stor effekt på bestanden 
af snegle. Et alternativ kan være at køre 
over med en halmstrigle. Men hvis der 
er meget halm opblandet i lidt jord, kan 
det være spirehæmmende med dårligt 
resultat til følge.
Med såudstyr på harve eller halmstrigle 
kan der etableres en efterafgrøde i 
samme overkørsel.
Tilpas udsædsmængden efter art og 
fugt i jorden, så du opnår den ønskede 
plantebestand.

Sørg for tilstrækkelig kvælstof 
til efterafgrøden
Etablering efter høst skal helst ske så 
tidligt som muligt, og jo længere nordpå 
i landet, jo tidligere bør du så din ef-
terafgrøde. 
I det nordlige Jylland skal efterafgrøden 
helst sås en af de første dage i august 
- og på Sydhavsøerne cirka 10 dage 
senere. Det er lige modsat af, hvordan 
høsten normalt finder sted - men fint i 
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Vær opmærksom på  
•  Ved etablering - især under tørre 

forhold - er det specielt vigtigt 
at sprede efterafgrøderne ved 
udsigt til regn. 

•  Ukrudt skal nedvisnes inden 
etablering af efterafgrøden, da 
selv lidt ukrudt erfaringsmæs-
sigt giver stor konkurrence til 
efterafgrøden.

•  Brugen af ukrudtsmidler kan 
give problemer for den efterføl-
gende efterafgrøde. Mustang 
Forte giver med stor sandsynlig-
hed problemer med etablering 
af ærter, vikke og kløverarter. 
Monitor giver problemer ved 
etablering af korsblomstrede 
arter (olieræddike, Structurator, 
gul sennep med flere).

tråd med hvornår, vinterraps bør sås.
Med de øgede normer for kvælstof 
er det en god ide at disponere en pæn 
mængde til efterafgrøden. Omkring 
40 kg kvælstof pr. hektar placeret eller 
udbragt samtidig med såning af efteraf-
grøden er optimalt. Det meget vigtigt, at 
kvælstoffet er til rådighed fra starten.

Valg af arter afhænger af mange forhold
Fugtig jord giver en langt bedre frem-
spiring af alle arter efterafgrøder. Men 
der er forskel på hvor meget fugt, de 
kræver for kunne spire og vokse sig 
store.
Olieræddike, som vel nok er den mest 
anvendte efterafgrøde, kræver noget 
mere fugt end Structurator, der spirer 
selv ved ret tørre forhold. Dermed 
får du en mere sikker etablering med 
sidstnævnte.
Derfor anbefaler jeg som udgangspunkt 
at anvende Structurator frem for oli-
eræddike. Det gælder ikke mindst for de 
lovpligtige efterafgrøder, som skal leve 
op til specifikke lovkrav. 

Structurator strækker sig mindre end 
olieræddike og vil genere mindre til 
høst. Structurator og olieræddike har 
ellers samme egenskaber med hensyn til 
rodudvikling med videre.

Sørg for en jævn fordeling af udsæden
Der er rigtig mange udmærkede måder 
at etablere efterafgrøder på både før 
og efter høst. Det vigtige er at sikre en 
jævn fordeling af udsæden på arealet.
Derfor er det bydende nødvendigt at 
kontrollere fordelingen af udsæden, 
hvor der anvendes alt andet end en 
såmaskine.
Det er især en udfordring at sikre en 
jævn fordeling, når der bruges gød-
ningsspredere, elspredere og lignende, 
hvor spredningen påvirkes af vind og 
frøstørrelse med videre.
Spredebakker som dem, man bruger ved 
spredning af granuleret handelsgødning, 
er derfor et must.
Desuden skal du regne med, at spirepro-
centen er lav. Under dårlige forhold kan 
den være helt nede på fem procent for 

Honningurt er en meget interessant 
art til efterafgrøder, da den udvikler sig 
hurtigt. Men den kræver fugt for at spire, 
så det skal der tages hensyn til ved valg 
af etableringsmetode.

Vikke er en anden interessant art, som 
kan anvendes til at samle kvælstof i 
frivillige efterafgrøder. Her ses rødderne 
med jord på.

Her er jorden rystet af vikkens rødder, 
og knoldene med knoldbakterier bliver 
synlige.

En spændende blanding til frivillige efterafgrøder med Blå Bitterlupin, 
boghvede, olieræddike, foderært, honningurt og Alexandrinerkløver.

olieræddike, men er væsentlig højere 
for Structurator for blot at nævne et par 
arter.

Af Kasper Holm Kristensen, 
planteavlskonsulent, LMO


