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RECLER OC SORTIMENT
- for efterafgr4der

Typer af efterafgrøder

I efteråret 2022 forventes fire typer afefterafgrøder: pligtige efterafgrpder, husdyrefterafgrøderl målrettede efterafgrøder og MFO-

efterafgrpder. For kvægundtagelsesbrug er der desuden krav om, at mindst 80% af harmoniarealet skal dyrkes med roer, græs, rod-

cikorie, græs- eller cikorieudlæg eller græsefterafgrøder. Bemærk, at græsefterafgrøder anmeldt som målrettede efterafgrøder ikke

kan indgå i opfyldelse af 80%-kravet på undtagelsesbrugene.

Krav til efterafgrøder

Udsæd

Jævnfør EU-forordning 21.00/94 artikel 14 må der jkke benyttes hybridsorter, herunder hybridrug, som hjemmeavlet udsæd. Uanset

om det bruges til efterafgrøder eller hovedafgrØder.. Lige)edes må f.eks. honningurt, olieræddjke og efterafgrødeblandinger med

N-fikserende arter ikke hjemmeavles. Nævnte arter skal være certificerede, og efterafgrødeblardinger med N-fikserende arter skal

være færdigblandede med et dokumenterbart indhold fra en forhandler. Endvidere skal egen udsæd af f.eks. vårbyg og havre være

dyrket på egen bedrift. Der skal altidbetales forædlerafgift af hjemmeavlet udsæd, uanset om det bruges til efterafgrøder eller

hovedafgrøder.

Dæknin gsgrad og risikosprednin g

Efterafgrøderne skal fremstå veletablerede og overholde kravene til dækningsgrad i efteråret. Rent græs udlagt i hovedafgrøden i for-

året sikrer ofte veletablerede efterafgrpder, tilstrækkelige dækningsgrader j efteråret og kan samtidig anvendes til alle typer efteraf-

grøder. Vær dog opmærksom på, at det kan være usikkert at sikre tilstrækkelig dækkende græsefterafgrpder i majs.

Med de hpje krav til efterafgrøder i sædskiftet anbefales det, at afdække en vis andel afkravet gennem græsefterafgrpder udlagt i

korn i foråret, da det giver en fleksibilitet i tjlfælde af en sen og besværlig høst. Vinterbyg som "forfrugt" til efterafgrpder er også et

godt valg, da denne afgrøde giver mulighed for en god og tidlig etablering af efterafgrøder. Det samme er tilfældet ved et målrettet
valg aftidligt modne vårbyg- og hvedesorter, f.eks. Feedway (vårbyg) eller Chevignon (vinterhvede). Anvendelse afalternativertil efter-

afgrøder, herunder f.eks. mellemafgrøder og/eller efterafgrødeblandinger med N-fikserende arter, er også en aktuel mulighed. Bemærk

dog, at alternativer til efterafqrØder sjældent kan/må opfylde a1le typer efterafqrøder.



RECLER OC SORTIMENT
- for efterafgrØder

ANBEFALEDE VALG AF EFTERAFGRøDEARTER OG .SORTER

RSNT GRÆS

ALM. SILOIG NAJCRÆ5, PLÆNETYPE
TIt UDLÆC I KORN

ALM. SILDI6 RAJGRÆ5, FODERTYPE
TIt UDLÆG I MAJS

OLIERÆDDIKE

SILETINA

GUI LLOTI NE

ATLANTIS

BLANDINGER **

"MFO 90-10" (OLIERÆDDIKE + GUL
SENNEP, NEMATODERESISTENT)

'MFO BLÅGUr' (OLIERÆDDIKE +

HONNINGURT, DOBBETT NEMATODE.
RESISTENT)

"MFO BLA6UL" (OLIERÆDDIKE +

HONNINGURT, STANDARD)

NEMATOOE.
RESISTENS

PLIGTI6E.,
HUSDYR. OG

MALRETTEDE
EFTERAFGRøDER

MFO.
EFTER.

AFGRøDER'

MALRETTEDE
EFTERAFGRøDER

KAN IN9CA I

SÆDSKIFTER*

Alle pånær frøBræs
(anbefales Lil

udlæg r korn)

Alle pånær lrøgræs
(anbefales ti I

udlæg i mais)

Korn, frø, raps

l<o(n, frØ. raps. rocr

Korn, frØ raps, roer
og karloner

TKV

3.0-4.0

3,0-4,0

10.5- i 1 -5

LO,5-1 1-5

10,5 11-5

COATEO

HONNING.
URT

X

KG/HA

8-10

B- 10

10-15

10-1 5""

10'1 5'*

10- 15

10-15

X

Alle. undtagen raps

Alle

Alle. obs. dog på

ingen nemåtoc1e-

resislens
10-15

-) 1,0 ha med pliBlige- og husdvrefterafgrØder kan medregnes som 0,30 ha IVlFO hvis blandingsefterafgrøder eller græsefterafgrøder. olieræddike i renbestand
kan indgå i blandinB med anden Bodkendt art. f.eks. havre.
'-) Hold mindst 5 lrie år mellem raps i sædskiftet.
,-") ljdsædsmængder op mod 25 kglha vil Øge redukiionen df nemdtoder
-...) lVF0-efteralgrØdeblandinger skal bestå af mindst to godkendte arter.

M FO.EFTERAFGRøDER'

KAN OVERLAPPE MED
Pligtige- og husdyr-

efterafBrøder
lngen MF0-efterafgrØder

SKAL EFTERAFGRøDER VÆRE I Nej
BLANDTNG? rr

(F.EK'. .MFo90-10. ELTER (dog ner. hvis græs- N.j (dog ia' hvis samtidig NilFO

,BLAcuu) efterarsrøde/-udtæe) ot t?lJ*:rtJril""

MÅ EFTERAFGRøDER BESTA AF
RENT GRÆSUDtÆG?
(F.EKS. ALM. srlor6 RAJcRÆs, Ja Ja Ja

PtÆNE ELLER FODERTYPE)

MA EFTERAFGRøDER BESTA AF EN Net Ja (do8 nej, hvis samtidis
ART (F.EKS. OLIERÆDDIKE ELLER (dog la. hvis græs- Ja l\,lFO, og det rkke er græs-
HAVRE) efteraf8røde/-udlæd efterafgrøde)

KRAv oM EFTERFøLGENDE Nei (dos ia' hvis samtidis

AFGRøOE,, plrgtige- eller husdvr- Ja, forårssået afgrøde Ja, forårssået afgrøde
efterafgrøder)

'1.0 ha med pligtige- og husdyreftcrafgrØder kan mcdrcgnes som 0.30 ha MFO hvis blandingsefterafgrØdcr cllcr gr.escftcrafgrødcr
-- Der gælder andre regler ved brug aI alternativet "[/ellemafgrøder".

PLICTIGE. OG HUSDYR.
EFTERAFCRøDER

sAMTIDIG OPFYLDELSE
AF MFO-, PLIGTIGE. OG

HU5DYNEFTER.
AFGRøDER'

Pligtige- og husdvr-
og/el ler M F0-ef teral Erøder

Ja (do8 nej. hvis
græsefterafgrøde)

Ja

Nej (dog ja. hvis
græsefterafgrøde)

la, forårssået afgrøde

V1GTIGE SAMMENFIÆNGE MELTEM EFTERAFGRøDER

Der tages forbehold for evt. ændringer ti1 regler og krav til efterafgrøder. For yderligere info henvises til wwwlandbrugsstyrelsen.dk.



EFTERAFCRØDE CR ÆS TIL ISANINC I KoRN

ALM SILDIC RAJCRÆS, PLÆNETYPE

EGENSKABER
. Langsom svag vækst indtil hØst af hovedafgrøden
. Dækkende vækst efter hØst af kornafgrøder

' HØj vinterfasthed
. Kan opfylde alle efterafgrødetyper

VÆKsTMøNSTER VED UNDER5ANING

Hurtlg

DÆKNINGSGRAD TIDLICT EFTERÅR

KraftlC

RODDYBDE

VINTERFASTH ED

TilIIIIHø'
Alm. rajgræs har et højt C/N-forhold, som giver en langsom frigivelse

af kvælstoftil den efterf6lgende afgrpde i foråret. Den udvintrer ikke,

og er derfor velegnet på især sandjord for at reducere kvælstofudvask-

ning i løbet af vinteren og det meget tidlige forår.

På sandjord hhv lerjord i den vestlige del af landet bør græsefteraf-

grqder fgrst destrueres i det tidlige forår. På lerjord i de østlige egne af
landet og/eller ved pløjefri dykning er det en fordel at destruere græ-

sefterafgr6der fra medio november eller så tidligt som muligt i foråret.

OBS: Tjek altid qældende regler for destruktion/n edvisning af efter-

afgrøder.

Dyb

Langsom

Moderat

øverlig

FAKTA

GRÆS SOM
EFTERAFGRøDE

Alm. sildig
rajgræs, plænetype

NEMATODE.
RESISTENS

MFO.EFTEF
AFGRøDER

øVRIGE EFTER.

AFGRøDER

X

KAN INITGA I
SÆDsKIFTER

Alle, undtagen frøgræsX

TKV

3-4

K6/HA

8-1 0

ffi*m



EFTERAFCRØDE CRÆS TIL ISANINc IMAJS

ALM. SILDIC RAJCRÆS, FODERTYPE

VÆKSTMøNSTER VED UNDERSANIN6

-

Hurtig

DÆKNINGSCRAD TIDLIGT EFTERAR

@II
RODDYBDE

@I-
VINTERFASTHED

]ENI
Alm. rajgræs har et højt C/N-forhold, som giver en langsom frigivelse

afkvælstoftil den efterf6lgende afgr6de i foråret. Den udvintrer ikke,

og er derfor velegnet på især sandjord for at reducere kvælstofudvask-

ninq i løbet afvinteren og det meget tidlige forår.

MFO-efterafgr6der i majs må uanset jordtype tidligst nedpløjes, ned-

visnes eller destrueres 8 uger efter hpst. Alle andre typer græsefteraf-

grøder i majs måtidligst nedpløjes, nedvisnes eller destrueres efter 1.

marts, herunder græseflerafgr1der til evt. opfyldelse af 80%-reglen på

kvægundtagelsesbrug.

OB5: Tjek altid gæ'ldende regler for destruktion/nedvisning af efter-

afgr6d,er.

Kraftlg

Dyb

Høi

EGENSKABER
. Høj vinterfasthed
. Kan opfvlde aile efterafgrØdetyper

Langsom

FAKTA

GRÆS SOM
EFTERAFGRøDE

NEMATODE.
RESISTENS

MFO-EFTER-
AFGRøDER

øVRIGE EFTER
AF6RøDER

KAN INDGA I
SÆDSKIFTER-

TKV KG/HA

Alm. sildig
rajgræs. fodertype - x x Alle' undtagen frøgræs 3-4 8-10'

') I majs etableres græsset samtidig med ef radrensning på majsens 6-8 biadsladie Vær obs på. ai det er risikol'yldt at oplylde hele/dele af bedriftens lvlFO-krav med
efterafgrødegræs i majs

ffi*m



MFO BLACUL BLANDINC
OLIERÆDDIKE OC COATED HONNINCURT, STANDARD

EGENSKABER
. Hurtig og god dækkende vækst ved god etablering

inden ca. 20. august
. Dyb rodvækst
. FrØene af honningurt er coatede for bedre

spredbarhed
. Kan opfvlde alle efterafgrødetvper

VÆKSTMøNSTER

I@III!nurtis
DÆKNINCSCRAD VED RETTIDIG ETABLERINC

E@EIIIIJranre
BLOMSTRIN6

ilII Sen

RODDYBDE

@III
REDU KTI ON S EFFEKT, N EMATO DER

il Høj

ETAB LERI N CSTI DSPUN KT

EilII-@
Olieræddike og honningurt har et lavt C/N-forhold, som giver en hur-

tig frigivelse afkvælstoftil den efterfølgende afq6dei foråret. Den

udvintrer normalt hen over virteren og er velegnet på alle jordtyper.

I modsætninq til andre korsblomstrende arter opformerer olieræddike

kun kålbrok i meget begrænset omfang. Da olieræddike er en meget

effel<tiv efterafgrøde anbefales at tage de angivne dykningstiltag i

tabellen nedenfor i brug, så olieræddike fortsat kan indgå som efteraf-

g16de i rapssædskifter.

FAKTA

NEMATODE.
RESISTENS

MFO.EFTER.
AF6RøDER

øVRIGE EFTER.
AFCRøDER

KAN INDGA I
SÆDSKIFTER

Alle, obs. dog på

ingen nematode
resistens

TKV KG/HA

10 15

HONNINGURT
COATED

MFO Blågul,
sl åndård

XX X

OVERSIGT OVER DYRKNINGSFAKTORER, DER FREMMER KALBROK

DVRKNING5FAKTORER DER FREMMSR KALBROK

Sædskifie med hypprB raps

Cut senncp som hvppig efterafgrØde

Rapsspi ldplanler efter høst

Korsblomstret ukrudt

Fugtige pleiter i marken

Lave reaktaonstal

Meget tidlig såning

Hyppi g dyrknine af kålbrokresistente rapssorter

ol ieræddike som efterafgrøde

Manglende rengøring af maskiner/redskaber for jord
*Antallet af X'er indjkerer risjkoen. Jo flere X'er, jo større risiko.
Kilde, Landbrugsinfo, 5ECE5

BETVDNING'

XXXXX

XXXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX tiI XXXXX

xtil ?

BrinRer smitte ind i marken

ffi**ffiH



MFO 90-10 BLANDINC
OLIERÆDDIKE OC CUL SENNEP, NEMATODERESISTENT

EGENSKABER
. Hurtig og dækkende vækst ved god etablering inden

ca. 20. august
. Høl reduktionseffekt af roecystenematoder

' Dyb rodvækst
. Kan opfylde alle efterafgrødetyper
. Kan også anvendes til opfyldelse af alternativet

" lVellemafgrøder"

VÆKSTMøN5TER

@IIIfHur.g
DÆKNIN65CRAD VED RETTIDIG ETABLERINC

E@In-lrartie
BLOMSTRIN6

ilII sen

RODDYBDE@IINrc
REDU KTIONSEFFEKT, ROECYSTENEMATODER

TIIIHøi
ETAB LE RI N CSTI DSPU N KT!ilIIIrc
Olieræddike og gul sennep har et lavt C/N-forhold, som giver en hurtig

frigivelse afkvælstoftil den efterf6igende afgr6de i foråret. Den udvin-

trer normalt hen over vinteren og er velegnet på især lerede jord\rper.

Blandingen egner sig ikke i rapssædskifter

FAKTA

NEMATODERESISTENs
(ROECYSTENEMATODER}

MFO.EFTER-
AFCRøDER

øVRIGE EFTER.
AFGRøDER

KAN INDGA I
SÆDSKIFTER

Alle, undtagen raps

TKV KGIHA

h/Fo 90 10,
Nematocleresistent

XX X 10-15

ffiffi



SILETINA ELLER TILSVARENDE SORT

OLITRÆDDIKE

VÆKsTMøNSTER

DÆKNINCSCRAD VED RETTIDIG ETABLERING

I@

EGENSKABER
. Hurtig og dækkende vækst ved god etablering inden

ca. 20. august
. Stor bl.rdmasse
. Dyb rodvækst
. Høj kvælstofoptagelse
. Kan anvendes til opfyldelse af alternativet

"Me llem.rfgrøder"

IKraftic
BLOMSTRING

M-I sen

RODDYBDEtril-IIrc
REDUKTIONSEFFEKT, NEMATODER

IEn Høi

ETAB LERI NGsTI DsPUN KT!ilInI@
O'lieræddike har et lavt C/N-forhold, som giver en hurtigt frigivelse af
kvælstoftil den efterf6lgende afg16de i foråret. Den udvintrer normalt
hen over vinteren og er velegnet på især lerede jordtyper.

I modsætning til andre korsblomstrende arter opformerer olieræddike

kun kålbrok i meget begrænset omfang. Da olieræddike er en meget

effektiv efterafgrøde anbefales at tage de angivne dyrkningstiltag i

tabellen nedenfor r brug, så olieræddike fortsat kan indgå som efter-

af qr g de i rapss ædskift er.

FAKTA

. NEMATODERESISTENS

Siletina - x Korn, irø, raps

-) Kan ikke opfylde kravene til MFo-efterafgrøde i renbestand, men kan indgå i blanding med anden godkendt art, feks. havre.
-.) Hold mindst 5 frie år me11em raps i sædskiftet.

MFO-EFTER.
AFCRøDER"

øVRICE EFTER.
AFGRøDER

KAN INDGA I
SÆDSKIFTER*

TKV KC/HA

10,5- 1 1 5 10 15

OVERSIGT OVER DYRKNINGSFAKTORER, DER FREMMER KALBROK

DYRKNINGSFAKTORER DER FREMMER KALBROK

Sædskifte meC hVppig raps

Sennep som hyppig efterafgrøde

Raosspildplanler el'ter høsl

l(orsblomstret ukrudt

Fugiige pleltei' i marken

I ave reakiionstal

Meget tidlig såning

HVpprg dVrkning af kålbrokresjsLenle rapssor ter

Olier;eddi ke som efterafgrØde

Manglende renBøring af maskrner/redskaber for jord

'Antallet af X et indikerer fisikoen. Jo flere X'er, jo støne ri5iko.
Kilde, Lardbrugsihfo, SEcES

BETYDNING'

XXXXX

XXXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX TiI XXXXX

xtil?

ffim
Eringer srnitte ind i marken



BLOMSTTR- OC BESTØVERBRAK

EGENSKABER
BI-VEIEN er en kombiblanding, der er designet, så den kan anvendes

både som almindelig blomsterbrak (afgrpdekode 324), best6ver-

brak (afgrødekode 342), MFO-blomsterbrak (afgrødekode 325) e11er

MFO-bestøverbrak (afqrødekode 343).

BI-VEIEN et sammensat af arter, der blomstrer henover en lang peri-

ode, således at bier og insekter vil få glæde og qavn af den både som-

mer og efterår.

Der er tilstræbt en mængdemæssig afualancering af de forskellige

arter både i forhold til frøstørrelse, vækstrytme og levedygtighed. Som

tillæg vii fugle og dyr få gavn af planternes frø efter afblomstring.

Når duvæ1ger BI-VEIEN (1-årig) vil dufå en flot bestand afarter, der

blomstrer i farverne rød, qul, lilla oq blå. Bunddækket består afblod-
klpver og vikke, mens hør, honningurt og boghvede 16fter blandingen.

Som afslutning anvendes solsikke, der blomstrer helt frem til det sene

efterår. Blomstrinqen starter således primo juni oq varer indtil ultimo
august/primo september.

ETABLERING
Anmeldes Bl-VEJEN som enten blomster-, bestøver-, MFO-blomster-

eller MFO-bestøverbrak skal den udsås inden 30. april.

Centagne harvninger vil ofte reducere ukrudtsmængden. 5619 for at
jorden er så ren som mulig forud for såning. En vellykket pløjning er ofte

det bedste grundlag. Så ikke for tidligt i en kold og meget tugtig jord.

BI-VEJEN 1-ARIC

Ved bekvemt såbed spirer BI-VEJ EN hurtiqere frem og vil have en

betydelig bedre konkurrenceewre. 5å ikke for dybt. Mange af arterne kan

dårligt spire frem, hvis de sås dybere end 1cm.

lJdsædsmængde 1,0 kg/1.000 m' svarende til Lokg/ha.

Et godt håndværk ved såbedstilberedning og såning giver det bedste

grundlaq for succes med BI-VEJEN.

ART

Sommervikke

Boghvede

Solsi kke

Honn ingurt

Hør

Blodkløver

%FRøVÆGT

25

30

10

5

20

10

I

Ønsker man at gøre brug af muligheden for 2-årigt aktivitetskrav, skal

man istedet vælge BI-VE.JEN (flerårig), som er sammensat af både 6n-

og flerårige arter med samme formå1 og effekt som ovenstående.

Tjek altid gældende lovgivning på www.landbrugsstyrelsen.dk

'JJ

',.

!.

SAMMENSÆTNING BI-VEJEN (1-ARI6)

t
f',

ffi*m



BI-VEJEN FLERARIC
BLOMSTER- OC BESTØVTRBRAK

EGENSKABER
BI-VEJEN er en kombiblanding, der er designet, så den kan anvendes

både som almindelig blomsterbrak (afgr@dekode 324), bestpver-

brak (afgrødekode 3a2), MFO-blomsterbrak (afgrødekode 325) eller

MFO-bestøverbrak (afgrødekode 343).

BI-VEJEN er sammensat af arter, der blomstrer henover en lang peri-

ode, således at bier og insekter vil få glæde og gavn af den både som

mer oq efterår.

Der er tilstraebt en mængdemæssig afbalancering af de forskellige

arter både i forhold til frøstørrelse, vækstrytme og levedygtighed. 5om

tillæg vil fugle og dyr få gavn af planternes fr6 efter afblomstring.

Når du vælger Bl-VEl EN (flerårig) vil du få en flot bestand af arter, der

blomstrer i farverne rød, gul, hvid, lilla og blå. Bunddækket består af
hvidkløver, alsikekløver (giftig for heste) og rødkløver, mens lucerne,

h6r, honninqurt, kællingetand og boghvede løfter blandingen. B'lom-

stringen starter således primo juni og varer indtil ultimo august/
primo september

ETABLERING
Anmeldes Bl-VEJ EN som enten blomster-, bestøver-, MFO-blomster-

eller MFO-bestØverbrak skal den udsås inden 30. april.

Centagne harwringer vil ofte reducere ukrudtsmængden. 5619 for at

jorden er så ren som mulig forud for såning. En vellykket pløjning er ofte

det bedste grundlag. Så ikke for tidligt i en kold oq meget tugtig jord.

Vedbekvemt såbed spirer BI-VEJEN hurtigere frem og vil have en bety-

delig bedre konkurrenceewre. Så ikke for dybt. Marge af arterne kan

dårligt spire frem, hvis de sås dybere end 1 cm.

Udsædsmængde 1,0 kg/1.000 m'z svarende ti'l 10 kg/ha.

Et godt håndværk ved såbedstilberedning og såning giver det bedste

grundlag for succes med BI-VEJEN.

Lucerne

Boghvede

Alsikekløver

Honningurt

Hør

Rødkløver

Hvidkløver

Kællingetand

Vælges Bl-VE.lEN (flerårig) kan der gøres brug af muligheden for 2-årigt

al<tiMtetskrav

Tjek altid gældende lovgiwring på www.landbrugsstyrelsen.dk

:{tFB@07

10

20

10

15

20

10

10
E

SAMMENSÆTNING BI-VEJEN (FLERARIG)

ffi*m



ALLROUND VILDTBLANDINC
ANVENDES TIL HJORTE- OC FUCLEVILDT

EGENSKABER

En alsidig sammensat vildtblanding der sikrer gode levevilkår
for flest mulige dyr, fra insekter og fugle til råvildt. Ved
en god etablering og under optimale forhold kan Allround
Vildtblanding holde i 2 år Ofte vil en afslåning om foråret i

andet brugsår være nyttig. Man skal dog ikke ødelægge de
redeskjul, som er etableret

Såtidspunkt: ultimo april til primo juli
Udsås i et bekvemt og lunt såbed
Udsædsmængde 50 ke/ha (1 kg til 200 m'7)

Sådybde:1-2cm
2 års holdbarhed

Vildt- og b jvenlige tiltag må etableres på dele af
omdrif tsarealer og er lortsat berettiget til grundbeialing

Vildt'og bivenlige tiltag er ikke en afgrøde, og har derfor ikke
en kvælstofnorm.

Vildt- og bivenlige tiltag må ikke etableres på arealer med
permanent græs, MFO-bræmmer eller permanente afgrøder.

Tjek altid gældende lovgivning på www.landbrugsstyrelsen.dk
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