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– for efterafgrøder

– for efterafgrøder

TYPER AF EFTERAFGRØDER
I efteråret 2021 forventes fire typer af efterafgrøder: pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, målrettede efterafgrøder og MFO-
efterafgrøder. For kvægundtagelsesbrug er der desuden krav om, at mindst 80% af harmoniarealet skal dyrkes med roer, græs, rodcikorie, græs- eller cikorieudlæg eller græsefterafgrøder. Bemærk, at græsefterafgrøder anmeldt som målrettede efterafgrøder ikke
kan indgå i opfyldelse af 80%-kravet på undtagelsesbrugene.
KRAV TIL EFTERAFGRØDER
Udsæd
I den pt. gældende lovgivning er det ikke muligt at inddrage bælgplanter i ovennævnte typer af efterafgrøder, hvorfor sortimentet pt.
ikke indeholder sorter/blandinger med bælgplanter. Disse vil imidlertid være mulige at tilgå, hvis lovgivningen bliver ændret.
Jævnfør EU-forordning 2100/94 artikel 14 må der ikke benyttes hybridsorter som hjemmeavlet udsæd til bl.a. efterafgrøder, herunder hybridrug. Ligeledes må f.eks. honningurt og olieræddike ikke hjemmeavles. Nævnte arter skal være certificerede. Endvidere skal
egen udsæd af f.eks. vårbyg og havre til bl.a. efterafgrøder være dyrket på egen bedrift. Der skal altid betales forædlerafgift af hjemmeavlet udsæd uanset om det bruges til efterafgrøder eller hovedafgrøder.
Dækningsgrad
Efterafgrøderne skal fremstå som veletablerede og dækkende og overholde kravene til dækningsgrad i efteråret. Rent græs udlagt i
hovedafgrøden i foråret sikrer ofte veletablerede efterafgrøder, tilstrækkelige dækningsgrader i efteråret og kan samtidig anvendes
til alle typer efterafgrøder. Vær dog opmærksom på, at det kan være usikkert at sikre en tilstrækkelig dækkende efterafgrøder i majs.
Med de høje krav til efterafgrøder i sædskiftet anbefales det, at afdække en vis andel af kravet som græsefterafgrøder udlagt i korn
i foråret, da det giver en større fleksibilitet i tilfælde af en sen og besværlig høst. Vinterbyg som forfrugt til efterafgrøder er også et
godt valg, da denne afgrøde giver mulighed for en god etablering af efterafgrøder efter en tidlig høst. Det samme er tilfældet ved et
målrettet valg af tidligt modne vårbyg- og hvedesorter, f.eks. Feedway (vårbyg) og Chevignon (vinterhvede).

ANBEFALEDE VALG AF EFTERAFGRØDEARTER OG -SORTER
NEMATODERESISTENS

PLIGTIGE-, HUSDYROG MÅLRETTEDE
EFTERAFGRØDER

MFOEFTERAFGRØDER*

KAN INDGÅ I
SÆDSKIFTER**

TKV

COATED
HONNING
URT

KG/HA

ALM. SILDIG RAJGRÆS, PLÆNE
TYPE TIL UDLÆG I KORN

-

x

X

Alle pånær frøgræs
(anbefales til
udlæg i korn)

3,0-4,0

-

8-10

ALM. SILDIG RAJGRÆS, FODER
TYPE TIL UDLÆG I MAJS

-

x

x

Alle pånær frøgræs
(anbefales til
udlæg i majs)

3,0-4,0

-

8-10

SILETINA

-

x

-

Korn, frø, raps

10,5-11-5

-

10-15

RUTINA

-

x

-

Korn, frø, raps

10,5-11-5

-

10-15

GUILLOTINE

x

x

-

Korn, frø, raps, roer

10,5-11-5

-

10-15***

ATLANTIS

x

x

-

Korn, frø, raps, roer
og kartofler

10,5-11-5

-

10-15***

“MFO 90-10” (OLIERÆDDIKE +
GUL SENNEP)

x

x

x

Alle, undtagen raps

-

-

10-15

”MFO BLÅGUL” (OLIERÆDDIKE +
HONNINGURT)

-

x

x

Alle

-

x

10-15

RENT GRÆS

OLIERÆDDIKE

BLANDINGER ****

*) 1,0 ha med pligtige- og husdyrefterafgrøder kan medregnes som 0,30 ha MFO hvis blandingsefterafgrøder eller græsefterafgrøder. Olieræddike i
renbestand kan indgå i blanding med anden godkendt art, f.eks. havre.
**) Hold mindst 5 frie år mellem raps i sædskiftet.
***) Udsædsmængder op mod 25 kg/ha vil øge reduktionen af nematoder.
****) MFO-efterafgrødeblandinger skal bestå af mindst to godkendte arter.

VIGTIGE SAMMENHÆNGE MELLEM EFTERAFGRØDER
MFO-EFTERAFGRØDER*

MÅLRETTEDE
EFTERAFGRØDER

PLIGTIGE- OG HUSDYREFTERAFGRØDER

SAMTIDIG OPFYLDELSE AF
MFO-, PLIGTIGE- OG HUSDYREFTERAFGRØDER*

Pligtige- og husdyrefter
afgrøder

Ingen

MFO-efterafgrøder

Pligtige- og husdyrog/eller MFO-efterafgrøder

Ja
(dog nej, hvis græsefterafgrøde/-udlæg)

Nej

Nej
(dog ja, hvis samtidig MFO,
og det ikke er græsefterafgrøde)

Ja
(dog nej, hvis ren
græsefterafgrøde)

MÅ EFTERAFGRØDER
BESTÅ AF RENT GRÆSUDLÆG?
(F.EKS. ALM. SILDIG
RAJGRÆS, PLÆNE ELLER
FODERTYPE)

Ja

Ja

Ja

Ja

MÅ EFTERAFGRØDER BESTÅ
AF ÉN ART
(F.EKS. OLIERÆDDIKE ELLER
HAVRE)

Nej
(dog ja, hvis græsefterafgrøde/-udlæg)

Ja

Ja
(dog nej, hvis samtidig MFO,
og det ikke er græsefter
afgrøde)

Nej
(dog ja, hvis
græsafgrøde/-udlæg)

Ja, forårssået afgrøde

Ja, forårssået afgrøde

KALENDER FOR DE VÆSENTLIGSTE KRAV OG FRISTER FOR EFTERAFGRØDER 2021
ÅR

DATO:
30. juni

2021

2022

GÆLDER FOR:
Såfrist for MFO-græsudlæg (inkl. kløvergræsudlæg) udlagt i en hovedafgrøde

MFO

20. juli

Såfrist udlæg af mellemafgrøder

Pligtige-, husdyr-, målrettede- og
MFO-efterafgrøder

1. august

Fra 1. juli og frem til 1. august kan følgende arter etableres til opfyldelse af alle typer
efterafgrøder:
rent græs (uden kløver) (dog senest 30. juni hvis MFO), korsblomstrede arter, honningurt,
cikorie, korn* samt - hvis MFO - blandinger af mindst 2 af disse arter

Pligtige-, husdyr-, målrettede- og
MFO-efterafgrøder

20. august**

Såfrist for følgende arter til opfyldelse af alle typer efterafgrøder:
korsblomstrede arter, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, vårbyg, havre* samt - hvis
MFO - blandinger af mindst 2 af disse arter

Pligtige-, husdyr-, målrettede- og
MFO-efterafgrøder

7. september**

Seneste såfrist for korsblomstrede arter, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, vårbyg,
havre* samt - hvis MFO - blandinger af mindst 2 af disse arter

Pligtige-, husdyr-, målrettede- og
MFO-efterafgrøder

20. september

Tidligste destruktion af mellemafgrøder

Pligtige-, husdyr-, målrettede- og
MFO-efterafgrøder

20. oktober

Tilladt at destruere*** pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder. Tilladt at destruere
MFO-efterafgrøder etableret senest 20. august. OBS. Græsefterafgrøder i majs må dog tidligst destrueres fra hhv. 8 uger efter høst (hvis MFO) eller fra 1. marts 2022 (hvis pligtige-,
husdyr- eller målrettede efterafgrøder samt græsudlæg på undtagelsesbrug)

Pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder. MFO-efterafgrøder etableret
senest 20. august.

1. marts

Tilladt af destruere*** græsefterafgrøder i majs

Pligtige-, husdyr- og målrettede efter
afgrøder

*Husk at betale forædlerafgift, hvis der anvendes eget udsæd. Det er ikke tilladt at anvende egen udsæd af hybridrug. OBS. på risikoen for udbyttetab i
efterfølgende afgrøde efter rug som efterafgrøde. Kilde: Landbrugsinfo oktober 2019.
**Efterafgrøderne kan etableres frem til 7. september. En etablering senere end 20. august vil for pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder blive
modsvaret af en N-kvotereduktion. For MFO-efterafgrøder vil den blive modsvaret af en senere destruktionsdato.
***Destruktion omfatter nedvisning, nedpløjning eller anden form for destruktion.

KAN OVERLAPPE MED

SKAL EFTERAFGRØDER VÆRE
I BLANDING?
(F.EKS. ”MFO90-10” ELLER
”BLÅGUL”)

KRAV OM EFTERFØLGENDE
AFGRØDE **

Nej
(dog ja, hvis samtidig pligtigeeller husdyrefterafgrøder

Ja, forårssået afgrøde

* 1,0 ha med pligtige- og husdyrefterafgrøder kan medregnes som 0,30 ha MFO hvis blandingsefterafgrøder eller græsefterafgrøder.
** Der gælder andre regler ved brug af alternativet “mellemafgrøder”.

Der tages forbehold for evt. ændringer til regler og krav til efterafgrøder, herunder i forbindelse med vedtagelse af ny Plantedækkebekendtgørelse. For yderligere info henvises til www.landbrugsstyrelsen.dk.

