
Efterafgrøderne giver en bedre jord
Det allervigtigste ved efterafgrøderne er det, man ikke umiddelbart kan se, nemlig  
en bedre og mere sund jord, der tilbageholder vigtige næringsstoffer og holder på  
vandet til afgrøderne i tørre perioder

Efterafgrøderne opfylder et væld af 
økologiske funktioner i marken. 
De kontante forbedringer af jordens 
sundhed er blandt andet:
• beskytter jorden mod erosion
• giver jorden evne til at opsuge og 

bevare nedbøren, så afgrøderne har 
mere vand til deres rådighed

• øger jordens indhold af humus
• udfører biologisk ukrudtsbekæmpelse
• reducerer behovet for at bekæmpe 

skadedyr
Efterafgrøder kan også modvirke jord-
pakning. Dermed spiller efterafgrøderne 
en nøglerolle i et godt landmandsskab 
og er en vigtig faktor i bestræbelserne 
på at drive et miljøvenligt og faglig 
markbrug.
Under danske forhold, hvor der er 
begrænsning på tildelingen af kvælstof, 
udfører efterafgrøderne desuden en 
vigtig funktion med hensyn til både at 
skaffe og fastholde yderligere kvælstof 
til de efterfølgende afgrøder.

En bedre jordstruktur

Med efterafgrøderne bliver jordstruktu-
ren forbedret ved at berige jorden med 

organisk stof, der fremmer dannelsen 
af stabil humus og øger den biologiske 
aktivitet. 
Det betyder blandt andet, at jordens 
evne til at aflede vand bliver meget 
forbedret. Afgørende i den forbindelse 
er efterafgrødernes rødder, der for de 
forskellige plantearter er forskelligt 
udviklet. 
Især de arter, der har dybtgående rød-
der, bidrager til en meget værdifuld 
jordbearbejdning. Disse arter omfatter 
olieræddike, raps, hestebønner, lupiner 
og græsser, som er kendt for at bryde 
jorden gennem deres intensive og fin-
maskede rodnet. 
Det er særligt aggregaternes stabilitet, 
der fremmes i jorden. Men det er ikke 
kun rodmassen hos efterafgrøderne, der 
er dyrkningsrelevant. Det er også inte-
ressant, at den overjordiske mangfoldig-
hed af biller, springhaler edderkopper 
og regnorme øges. De gavner tilsammen 
jorden i hele dyrkningsprofilen. 
Desuden er det sådan, at en hurtig og 
stærk overjordisk vækst reducerer den 
tid, der kan bidrage til vind- og vande-
rosion. Desuden stiger mængden af ilt 

i jorden, hvilket er godt for al plante-
vækst.

Øger udbytterne efterfølgende 

I figur 1 er vist rodmassen i ton pr. hek-
tar fra flere forskellige arter. 
Blandinger af flere forskellige ar-
ter bidrager til en stærk forankring i 
forskellige jorddybder. Derudover har 
hver rodtype forskellig måde at påvirke 
jorden på. 
Sommervikke fremmer for eksempel 
dannelsen af mykorrhiza i jorden til 
gavn for den efterfølgende afgrøde. 
Hestebønner og lupiner binder jorden 
fastere til rødderne. Desuden producerer 
bælgplanter kvælstof i store mængder 
og giver derfor de efterfølgende afgrø-
der en større kvælstofpulje at tære på.
Når man eksempelvis sammenligner 
disse efterafgrøder med en brakmark, 
er merafkastet på omkring fem hkg 
pr. hektar i øget kornudbytte i vårbyg. 
Dette udbytte er opnået i et flerårigt 
sædskifte i Tyskland, hvori der indgår 
bælgplanter.

Terra Gold blandingerne

TG-13-blandingen ”OptiPlant” inde-
holder sandhavre, dobbelt resistent 
olieræddike og sommervikke. 
Denne blanding har en række fordele. 
Sandhavre og olieræddike er to hurtigt 
voksende arter, og sommervikken giver 
den nødvendige mængde kvælstof til 
vækst. 
Sandhavre kan reducere fritlevende 
nematoder, og den dobbelt resistente 
olieræddike reducerer roenematoder og 
galdedannende nematoder.   
Denne blanding er en perfekt efteraf-
grøde i et sædskifte, hvori der eksem-
pelvis indgår kartofler, sukkeroer og 
grøntsager. 
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