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– og skab samtidig værdi 
Vi har efterhånden mange års erfaring med efterafgrøder, der blev en del af vandmiljøplanen tilbage i 
1998. Sidenhen er der kommet nye krav til, som landbruget i fællesskab prøver at opfylde. Artiklen giver 
dig et overblik over, hvad du kan gøre for at opfylde kravene og samtidig skabe værdi på ejendommen 

I dag kan vi dele efterafgrøderne op i fire typer:
 Pligtige efterafgrøder til kvælstofopsamling
 MFO efterafgrøder. En del af EU’s krav, som har til formål at øge 

 biodiversiteten
 Frivillige og obligatoriske målrettede efterafgrøder. Formået er at 

 forebygge kvælstofudledning i særligt miljøfølsomme områder.  
 Her må du bruge både de pligtige efterafgrøder og MFO efteraf- 
 grøder

 De frivillige efterafgrøder. Til jordforbedring og opsamling af næ- 
 ringsstoffer. Der er intet lovkrav. DLF har programmet Levende  
 Jord, med en række frøblandinger til dette formål

Inden for de pligtige efterafgrøder tilbyder DLF flere forskellige løs-
ninger. Har man et sædskifte med raps, og er der ikke observeret 
kålbrok, anbefaler vi olieræddike, ARENA eller RESPECT, begge ne- 
matoderesistente, samt RUFUS uden resistens. Til kartoffelavl- 
erne har vi olieræddike VALENCIA, som er multiresistent. Er der roer  
i sædskiftet, er gul sennep BRACO, der er nematoderesistent, et  
fint valg, samt VALIANT uden resistens. Begge har en hurtig fremspi-
ring og vækst. Vær dog opmærksom på, at gul sennep kan fremme 
kålbrok. 

Sikker og billig metode 
De færreste frøavlere vil formentlig følge opfordringen i det følgen-
de. Men det er vores fornemste opgave at anbefale dansk landbrug 
at bruge græs som pligtig- og MFO-efterafgrøde. Det er en sikker, bil-
lig og god metode i foråret, så man undgår arbejdspresset med at 
etablere efterafgrøder i august.
DLF har selvfølgelig et bredt program af græs til majs og korn med 
alm. rajgræs som den helt store art efterfulgt af hundegræs, rød-
svingel og strandsvingel samt nogle blandinger til majsdyrkerne.

Producerer organisk stof
Inden for MFO-blandinger anbefaler vi MFO 75-25 med olieræddike 
og gul sennep til roeavlerne. Til øvrige landbrug fortsætter vi med 
MFO 90-10 med olieræddike og honningurt, der gør det fantastisk 
godt med et fint plantetal til følge.
Til sæsonen 2017 har vi en nyhed med MFO Radis. Blandingen inde-
holder olieræddike, honningurt og foderradise, STRUCTURATOR.
Denne blanding bearbejder jorden i dybden med olieræddike, den 
findeler det øverste pløjelag med honningurt, og foderradise bryder 
pløjesålen. 
Efter min mening er MFO Radis den bedste MFO-blanding i markedet, 
der udmærker sig ved at producere en stor mængde organisk stof og 

opsamle næringsstoffer til glæde for den efterfølgende af-
grøde.

Giver en frugtbar jord
DLFs bud på de frivillige efterafgrøder dækkes af 
konceptet Levende Jord. MULTIMAX og MULTIMAX 
til økologer, er bredt sammensatte blandinger, der 

både producerer og opsamler 
næringsstoffer med en frugt-

bar jord til følge.

OPTIMAX er uden korsblomstrede arter med fokus på kvæl-
stofproduktion.
OPTIMAX giver en frugtbar jord og øger humusindholdet i jor-
den. N-MAX er den velkendte og afprøvede blanding, der op-
samler og producerer kvælstof. DLF er klar til sæson 2017 
med et komplet program inden for efterafgrøder. Vores frø- 
konsulenter er behjælpelige med rådgivning og salg. 
Se vores program på www.dlf.dk/landbrug/efterafgrøder.     
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”   Efter min mening er MFO Radis 
den bedste MFO-blanding i 
markedet ” 


