
NYT EFTERAFGRØDEKONCEPT MED ØKONOMISK GEVINST 
Besøg i marken hos Henning Jørgensen ved Ringsøvej 34, 8550 Ryomgaard. 28-10-2016. 
 

I forsøget her indgår 11 forskellige arter i forskellige blandinger i forsøget; fra de helt traditionelle 
som rajgræs og kløver til vintervikke, honningurt og cikorie. 
Ud over at kigge på forsøget vil vi snakke efterafgrøder generelt, og vi vil meget gerne høre om 
erfaringer med gode og billige blandinger fra praksis. Har nogen mon prøvet at avle frø selv for at 
spare? Ikke mindst skal korrekt etablering diskuteres. 
Økologirådgiverne Anne Eriksen fra Økologirådgivning Danmark og Henrik Østergaard fra 
Djurslands Landboforening deltager. 
Henning Jørgensen er vært for forsøget, og det er udført i samarbejde med Djurslands 
Landboforening. 
 
Kort overblik over forsøgsplanen: 

 Der afprøves 6 forskellige typer udlæg, 3 sået forår i dæksæden og 3 efter høst.  

 Høst med/uden skårlægning. (og deraf bedre vækst/tidligere såning af udlæg) 

 A1-4: Skårlægning, skåret ligger 4-5 dage og høstes så, halmen fjernes, udlæg sået forår 2016 

 A5-7: Skårlægning, skåret ligger 4-5 dage og høstes så, halmen fjernes, udlæg sås med skiveskær 
hurtigst muligt efter høst 2016  

 B1-4: Normal høst, halmen fjernes, udlæg sået forår 2016 

 B5-7: Normal høst, halmen fjernes, udlæg sås med skiveskær hurtigst muligt efter høst 2016 
 
Desværre blev der ingen forskel på høsttidspunktet uanset skårlægning, så lidt af ideen smuttede. 
 
Efterafgrøde 

 Tid Arter Kg/ha 

1 
 

Ingen efterafgrøde 
 

2 15-04-2016 Hvidkløver 4 kg Rivendel  

3 15-04-2016 
 

Hvidkløver 2 kg Rivendel  

Alm.rajgræs 8 kg Foxtrot  

4 15-04-2016 
 
 

Rødkløver 2 kg Suez  

Strandsvingel 8 kg Tower  

Cikorie 3 kg Spadona  

Jordkløver 4 kg Dalheith  

5 Lige efter høst Vintervikke 40 kg Villana  

6 Lige efter høst Olieræddike 8 kg Arena  

Vintervikke 30 kg Villana  

Vinterrug 40 kg Inspector  

7 Lige efter høst Pur-Havre 30 kg Luxurial  

Alexandrinekløver 2 kg Winner  

Honningurt 2 kg Angelia  

Vintervikke 10 kg Villana  

Rødkløver 1 kg Suez  

 
 

 


