
Workshoppen blev afholdt i Vingsted 11. december 2017. 
Den bestod af oplæg fra SEGES, UCPH og Danish Agro om udfordringer ved samdyrkning samt 
gruppediskussioner og en afsluttende opsamling: 
 
Følgende blandinger er prøvet i forsøg og praksis:  

• Byg/ært 
• Ært/lupin/korn  
• Havre/byg/vårhvede/triticale/ært 
• Vårhvede/hestebønner 
• Linser/korn 
• Lupin/korn (byg, vårhvede, vårtriticale) 
• Byg/havre/ærter 
• Byg/havre/ærter/lupin/sennep/linser (helsæd-fedt) 
• Havre/hestebønne 

 
Erfaringer og Best Practice:  

• Lupin/vårhvede velegnet på lettere jorder – bedre ukrudtsdækning 
• Vintersæd med oliefrøafgrøder til foder – giver mere fedt 
• Optimal sådybde for de arter, der sås, er vigtig - og en udfordring pga. manglende udstyr, der kan 

placere frøene i korrekt dybde.  
• Todelt såning med såning af bælgsæd og 1-2 uger senere øverlig såning af korn løser ovenstående 

problem og virker som blindstrigling på ukrudt. 
• Forholdet mellem afgrøder justeres efter N-indholdet i jorden – forfrugt mm. samt N til rådighed. 
• Hestebønner og havre er god konkurrent til ukrudt og har mere ens modning 
• Crimpning af ært, lupin/hestebønne i blanding med hvede kan give ens høsttid 

 
Behov for forskning og forsøg 
Workshoppen identificerede følgende områder med behov for ny viden:  

• Optimal såstrategi:  Såning hver for sig eller sammen ift. ukrudt 
• N-dynamik: hvad er det rette gødningsniveau – afhængig af formål 
• Effekt af inoculering på dannelsen af rodknolde, næringsstofoptagelse, udbytte og kvalitet. 
• Hvor stor må forskellen i modenhed mellem arterne være (max.) 
• Påvirkningen af svampe- og jordbårne sygdomme 
• Såning rækkevis eller i blanding - Indflydelse på sygdom, ukrudt og tørke. 
• Nye blandinger med større sorts- og artsdiversitet 
• Øget viden om blandingsforhold i forhold til jordtype, nedbr etc. 
• Blandingsafgrøders vandingsbehov 
• Hvor meget påvirker bælgplanten kornets kvalitet ved salg 
• Rensning af den høstede afgrøde – udstyr til dette 
• Kvælstofdynamik – øger kornets N-optag bælgplantens kvælstoffiksering? 

 


