
Mellem- og efterafgrøder giver mange fordele  
Anvendelsen af mellemafgrøder og efterafgrøder er et vigtigt bindeled imellem to 

hovedafgrøder. Efterafgrøder kan desuden eventuelt bruges til produktion af kvalitetsfoder 

samtidig med, at de beskytter jorden og sikrer biologisk bekæmpelse af diverse skadegørere 

 

Af Rene Freudenberger 

 

På det seneste er det blevet mere og mere almindeligt at anvende flere forskellige plantearter i 

blanding, når der skal dyrkes efterafgrøder. Dette gælder også Terra Gold, som netop på nær en 

enkelt undtagelse er blandinger af flere arter.  

Formålet med disse urteagtige og blomsterrige blandinger er at skaffe en plantevækst, der kan: 

* levere let omsætteligt organisk stof med et lavt C:N-forhold. 

* bidrage til opbygning af humus i jorden og herved bidrage til et større indhold af 

plantetilgængeligt vand. 

* beskytte jorden mod vejrliget og dermed reducere erosion som følge af vind og vand 

* stabilisere jordens struktur 

* holde ukrudtet nede 

* fremme den biologiske aktivitet i jorden 

* øge tilgængeligheden af næringsstoffer og binde dem i den organiske masse 

* reducere udledningen af kvælstof og fosfor til jorden under rodzonen 

* fremme biologisk bekæmpelse af nematoder ved indhold af specielt fremavlede sorter af 

olieræddike 

* forbedre landbrugets image med sit indhold af blomstrende plantearter 

* stille føde og beskyttelse til rådighed for insekter 

* være velegnede i forbindelse med direkte såning i foråret 

* fryse ud, idet der intet indhold er af overvintrende arter 

 

Terra Gold lever op til kravene 

Terra Gold blandingerne kan opfylde disse krav til moderne efterafgrøder. Der stilles ikke særlig 

store krav til såteknikken.  

Frøene sås med en såmaskine med samme rækkeafstand som til korn. En gødskning med 25-40 kg 

kvælstof pr. hektar kan stærkt anbefales, idet den sikrer en god etablering. 

De enkelte plantearter i Terra Gold blandingerne har forskellig rodudvikling. Rødderne hos blå 

lupin kan således gå i dybden, hvorved de kan bryde komprimerede jordlag. Honningurt derimod 

danner et finmasket system af trævlerødder, som efterlader en meget fin krummestruktur.  

De blå blomster hos honningurt tiltrækker en række insekter og forsyner dem med mad nok i 

efteråret. 

 

Sanerer jorden for nematoder 

Den nematode-resistente olieræddike Farmer sanerer jorden for en række nematode-arter på en 

naturlig måde.  

Især i kartoffelområder er den meget værdsat. Det er især en række nematode-arter, som overfører 

tobakkens rattle virus, som bliver reduceret på biologisk vis.  

Desuden efterlader olieræddiken jorden i en fremragende tilstand til såning i foråret. 

Samlet set er der overvejende fordele ved dyrkning af urteagtige blandinger som Terra Gold 

blandingerne. Der er tilpassede blandinger til alle sædskifter, således at de ikke giver 

sygdomsproblemer.  



Derfor er der ikke græsarter i blandingerne. Dette er for at undgå problemer med dem som ukrudt i 

kornet og som kilde til at overføre kornsygdomme.  

Dyrkningen af efterafgrøder er også en investering i fremtiden. Uden en sund og biologisk aktiv 

jord, vil rentabiliteten i dyrkningen falde, og indkomsten hos landmanden vil på sigt også falde. 

 

Foto 1 

Terra Gold blandingerne kan gøre en masse for jorden, og der er godt en håndfuld blandinger at 

vælge mellem i shopFRDK.  

 

 

 


