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INDLEDNING

Generelt har efterafgrøder positive effekter på jordstruktu-
ren, jorderosion, mindsker udvaskning af næringsstoffer, 
konkurrerer mod ukrudt, og er føde for jordens mikroorga-
nismer. Nogle af de arter som bruges som efterafgrøder 
kan også fiksere næringsstoffer (kvælstof fra bælgplanter) 
eller gøre et næringsstof mere tilgængeligt (fosfor ved 
bælgplanter). Brugt som grøngødning hjælper de også 
med at frigive kulstof. Da efterafgrøder hører til forskellige 
plantegrupper (familier), skal de vælges specifikt efter 
deres egenskaber til at hæmme eller fremme bestemte 
jordbårne sygdomme og nematoder. Adgang til vand og 
klimatiske forhold er også kriterier, der er bestemmende 
for brugen af specifikke plantearter.

HVAD ER FORMÅLET?

Formålet med efterafgrøden er vigtigt for valget af en 
egnet efterafgrøde på en bestemt lokalitet. Hvis man 
vil hæmme og reducere forekomsten af nematoder og 
afbryde deres sygdomscyklus, så er det gamle koncept 
med at skifte mellem plantefamilier (sædskifte) vigtigt. 
For eksempel sås Brassica- og bælgplanteefterafgrøder 
inden korn, græs og bælgplanter sås før Brassica og 
så videre. Specielt forædlede sorter kan hjælpe med at 
forbedre denne effekt. Er formålet desuden, ekstra bio-
masseproduktion til forbedring af jordens frugtbarhed,  
forøgelse af jordens indhold af organisk stof og dyrkning i 
mindre gunstige områder, så giver artsblandinger sikkerhed 
for en bedre etablering og stor biomasseproduktion.

SORTSBLANDINGER

Multi-funktions-efterafgrøde-konceptet (MSCC) beskriver 
meget godt de forskellige mulige positive effekter af en 
efterafgrøde. (Justes & Richard, 2017). En metode til at 

opnå de mest positive effekter af MSCC er ved brug af 
blandinger af forskellige plantearter. En interessant kom-
bination ser ud til at være blandinger af korsblomstrede 
arter med bælgplanter (Couëdel et al., 2019). Her opnås 
en kombinationseffekt af den sygdomsdæmpende effekt 
fra de korsblomstrede med øget næringsstoftilgængelig-
hed fra bælgplanterne. Sådanne blandinger er imidlertid 
relativt nye, og der er brug for markforsøg for at øge viden 
om alle de potentielle fordele og ulemper.  For eksempel 
er de fleste bælgplantearter værtsplanter for Pratylenchus 
spp., så hvor langt dette kan modvirkes af de korsblomstrede 
arter, der er i blandingen, er der også behov for at undersøge 
og vise.

En velundersøgt gruppe af sortsblandinger er græs-
bælgplanteblandinger (Billede 1). Disse blandinger giver 
en god rodfordeling i jorden (Billede 2). Endvidere kan 
blandinger med en andel på 40-60% bælgplanter øge 
kvælstoffikseringen sammenlignet med rene bælgplanter 
(Nyfeler et al. 2011). En anden fordel med græs-bælg-
planteblandinger er, at de også kan bruges til græsning, 
hvilket gør dem interessante for områder med blandet 
landbrugsdrift, for eksempel salgsafgrøder og kvægbrug. 
I år med mere ekstreme vejrforhold har sådanne “reserve”  
græsarealer en høj værdi.

Billede 1: Græs-bælgplante-
blanding kan også bruges til 
afgræsning

Billede 2: Rodkolonisering af 
jorden ved en græsbælgplante-
blanding

GRØNGØDNING & EFTERAFGRØDER: 
FORDELE & ULEMPER
Dette faktaark indeholder supplerende oplysninger til Best4Soil-videoen om 

grøngødning og efterafgrøder: fordele & ulemper.

https://best4soil.eu/videos/10/dn

Forfattere: Vincent Michel (Agroscope, Schweiz), Alfred Grand (Vermigrand, Østrig)
og Michaela Schlathölter (PH Petersen, Tyskland)
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Det er besværligt at lave sine egne blandinger, da andelen 
af frø ikke afspejler andelen af planter, når afgrøden er 
fuldt udviklet. 
Frøstørrelsen af de forskellige arter som anvendes til en 
blanding, skal helst ikke variere for meget, for så bliver 
sådybden ikke korrekt for alle arterne i blandinger. Hvis 
der ikke kan købes blandinger i ens område, så kan ud-
viklingen af blandinger være et emne i interessegrupper 
(gruppe af personer som deler viden om bestemte emner). 
Opstarten af denne type interessegrupper kan støttes af 
Best4Soil netværket ved at organisere en workshop der 
omhandlet emnet.
Hvis du er interesseret så kontakt Best4Soil (kontakt-
oplysninger findes på www.best4soil.eu).

TIMING ER VIGTIG

Såtidspunktet er meget vigtigt, især i Nordeuropa, hvor 
temperaturerne falder i efterårssæsonen. Når efterafgrøder 
og grøngødning sås for sent, så kan de ikke opfylde den 
funktion der var planen, især hurtigt plantedække af jor-
den, konkurrence mod ukrudt og reduktion af jorderosion. 
Da efterafgrøder ikke bliver høstet, kan det også være et 
problem at komme af med afgrøden igen, da der ikke er 
”behov” for høst. Når afgrødens vækst afsluttes sent, kan 
der opstå problemer med for højt C/N forhold, som er et 
tegn på lav nedbrydning og immobilisering af kvælstof 
i jorden. Og spiredygtige frø kan blive til ukrudt i den 
følgende afgrøde.

SÆRLIGE FORDELE

Som nævnt herover, så kan nogle efterafgrøder bruges til 
afgræsning. En anden vigtig gruppe af dyr som kan hente 
føde i efterafgrøderne, er honningbier og bestøvere ge-
nerelt (Billede 3). De fleste landbrugsafgrøder blomstrer 
i foråret/tidlig sommer. Efterafgrøder er derfor en god 
metode til at stille pollen og nektar til rådighed for bier i 
sommer- og efterårssæsonen.

Bælgplanter, korsblomstrede, boghvede og honningurt er 
rigtig gode fødekilder til bier, især honningurt (Billede 4) er 
ofte dyrket med det særlige mål at give næring til bierne.

Yderligere information om grøngødning og efte-
rafgrøder er publiceret som en EIP-AGRI miniartikel:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/6_eip_sbd_mp_green_manure_final_0.pdf 
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Billede 3: Hvidkløver er en 
fremragende fødekilde for 
honningbier.

Billede 4: Honningurt som efter- 
afgrøde, er meget attraktiv for 
honningbier.

Man kan købe færdigblandinger af efterafgrøder og 
grøngødninger, og ofte er de tilpassede til bestemte 
formål.


