
Efterlysning:  
Landmænd, der blander eller samdyrker afgrøder på nye måder 
 

Til projektet DIVERSify søger Jesper Fog-Petersen, Økologisk Landsforening landmænd, der samdyrker 
afgrøder på nye måder – vårsæd eller vintersæd. Det kan være en blanding, du bruger med et bestemt 
formål, fx som foder til en bestemt produktionsgren, for at give sikre udbytter eller for at få en større 
dækning mod ukrudt. Det kan også være et helt andet formål. 

I EU-projektet DIVERSify skal vi vise og afprøve nye måder at blande afgrøder på. Måder som er opstået ude 
hos jer landmænd, fordi I tænker, de af en eller anden grund er bedre. Måske ved I erfaringsmæssigt, at 
blandingen lykkes oftere, eller at den er bedre at fodre med osv. Hvis det er tilfældet – så kontakt Jesper. 

Havre i blanding med linser. 

 

Mange ved, at der kan være fordele ved at samdyrke 
afgrøder. Forskningen viser, at der ved at blande 
afgrøder kan være et større udbytte at hente og en 
større udbyttesikkerhed. Byg/ært har jo været en 
kendt og brugt blandingsafgrøde i utroligt mange år, 
men projektet ønsker at undersøge, om andre og nye 
blandinger kunne have tilsvarende positiv effekt.  

Det er ofte de samme arter, der dyrkes rundt om i Europa: byg/ært, lupin/vårhvede, hestebønne/vårhvede 
eller triticale, majs/stangbønner. Din blanding skal adskille sig fra disse. Gør den det, vil vi meget gerne 
være med til at følge den i vækstsæsonen og teste den i større målestok. Resultaterne af afprøvningen vil 
blive delt med resten af Europa og afprøvet under forhold, der ligner landsforsøg, samt på 
universitetsniveau, hvis blandingen viser sig at have de ønskede fordele. Ja, du kan simpelthen være med til 
at sikre landbruget en ny og spændende afgrøde, vi har overset, men som vil give god mening at bruge.  

Tilskud til forsøgsværter 
Forsøgsværter får et tilskud på ca. 6.000 kr. For dette beløb forventes det, at du sår din blanding, følger den 
med nogle enkle registreringer i marken i løbet af vækstsæsonen og oplyser såtid, gødskning og lign. Det 
forventes også, at du viser marken frem en gang eller to i vækstsæsonen. Enten som del af et større 
arrangement/markvandring eller et besøg af erfagruppe - du vælger. Vi er selvfølgelig behjælpelige med at 
arrangere, og projektet afholder udgifterne til arrangementet, hvis der er særlige omkostninger.  

Du vil ikke stå alene med ansvaret for registreringerne. Jeg kommer og introducere til dem og hjælper 
gerne undervejs. Du får til gengæld sidste nye viden fra projektet fra ind- og udland. 

Yderligere oplysninger 
Kontakt snarest projektleder Jesper Fog-Petersen på 4190 2014 eller send en mail til jfp@okologi.dk med 
dine kontaktoplysninger og forslag til blandingsafgrøde. Så tager vi en snak om det. 
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