
Dyrkning af efterafgrøder 
Skal vi ændre noget? 

Lars Andresen 



??? 

• Hvor meget skal vi gøre ud af etableringen? 
• Hvilke blandinger skal vi så? 
• Skal blandingerne være de samme igennem 

vækstsæsonen? 
• Hvilke tiltag kan vi gøre for at få en afgrøde som kan 

godkendes? 



Blandinger efterafgrøde (+MFO) 
Art 1 Art 2 

Art 1 Art 2 
Kg pr. ha 

Olieræddike Vinterrug 6-8 50 
Olieræddike Stauderug 6-8 40 
Olieræddike Vårbyg 6-8 50 
Olieræddike Honningurt 6-8 3-4 
Gul sennep Vinterrug 4-6 50 
Gul sennep Stauderug 4-6 40 
Gul sennep Vårbyg 4-6 50 
Gul sennep Honningurt 5-7 3-4 
Gul sennep Olieræddike 3-4 8-9 
Honningurt Vinterrug 4 60 
Honningurt Stauderug 4 40 
Honningurt Vårbyg 3 60 
Vinterrug Vårbyg 25 25 



Blandingsforhold olieræddike og gul sennep 
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Mindstekrav til dækningsgrad 
 

• 15/9 – 20/9              20 % 
• 21/9 – 25/9              25 % 
• 26/9 – 1/10              30 % 
• 2/10 – 6/10              35 % 
• 7/10 – 19/10            40 % 



 Underkendt efter plantedækkeregel 



Underkendt efter 
plantedækkeregel 



Fradrag i arealet 



Fradrag i arealet 



Nedfældet gylle 



På grænsen til godkendelse 1 



På grænsen til godkendelse 2 



Konklusion 

Før høst såning : 
•    De største planter 
•    Uens mark, striber etc. =              
      fradragsarealer 
•    Laveste markspirings% 
•    Etablering inden fristen 



Konklusion 

Efterhøst etablering: 
•    Ensartet etablering af hele marken 
•    Bedre markspirings% 
•    Etableringsfristen problematisk 
•    Konkurrence spildkorn (byg) 
 
 



Konklusion 

• Jo tidligere etablering, jo højere andel af olieræddike 
• Jo senere etablering, jo højere andel af gul sennep 
• Undgå eller minimer gul sennep, hvis raps dyrkes 
• Olieræddike skades nemmere ved spredning, ”hård” 

behandling = færre spiredygtige frø 



Tiltag for at undgå fradrag 

• Så et større areal end kravet 
• Øg udsædsmængden 
• Øg især arter  som ”fylder” 
• Ved sen etablering tildel 20 kg N 
• Dyrk efterafgrøden som enhver anden afgrøde 
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