Veletableret efterafgrødegræs opsamler
kvælstof og forbedre jordstrukturen.

af GURLI KLITGAARD, produktchef, DLF

Græs - det sikre valg af efterafgrøde
Efterafgrøder er en mulighed for at fastholde kvælstof i de øverste jordlag, samt forbedre jordens frugtbarhed og struktur. Såning af efterafgrøder er samtidig et krav i henhold til nationale eller EU regler, så
det gælder om at forene det pligtige med det nyttige, og her er græs på mange måder det oplagte valg.
Hvad kan græs som efterafgrøde? Græs kan anvendes i alle tre kategorier af efterafgrøder: De lovpligtige, MFO efterafgrøder og de
frivillige, målrettede.
Græs som efterafgrøde er enkelt, billigt og effektivt. Det kan
udsås som udlæg i korn eller majs om foråret. Dermed slipper man
for den usikkerhed der er ved at etablere efterafgrøder før eller efter
høst af korn.
Græs som efterafgrøde er godt for sædskiftet. Det er en miljørigtig afgrøde, der dækker jorden om efteråret og vinteren, når den er
veletableret, forbedrer jordstrukturen og opsamler kvælstof. Desuden
opformerer græs ikke rapssygdomme som for eksempel kålbrok.

Forskellige løsninger med græs
Især fire af vores dyrkede græsser egner sig godt som efterafgrøde:
Almindelig rajgræs. Etablerer sig hurtigt og er meget velegnet
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til udlæg i vårsæd og såning i majs, der har 7-8 blade. Udsædsmængde
8-12 kg/ha af en sildig, diploid foder- eller plænetype. Plænetype foretrækkes til såning i korn, mens fodertyper foretrækkes til såning i majs.
Hundegræs. Etablerer sig forholdsvis hurtigt, den tåler skygge og er derfor god i majs. En udsædsmængde på 4-6 kg/ha, sået
når majsen har 7-8 blade, har vist gode resultater.
Rødsvingel. Begynder langsommere end rajgræs og er bedst
egnet til udlæg i vår- eller vintersæd, men egner sig ikke så godt i
majs. 6-8 kg/ha er normalt nok, men vær opmærksom på, at de fine
plænesorter ikke altid når at dække jorden tilfredsstillende.
Strandsvingel. Har langsom etablering og egner sig derfor
bedst til tidlig såning i majs, når den har 2-4 blade med en udsædsmængde på 6-8 kg/ha.
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Efterafgrødegræs udlagt i korn er sikkert, enkelt og effektivt.

Græsser egner sig ikke til udspredning ovenpå jorden - de
bør sås med såmaskine, så der opnås bedst mulig kontakt med fugtig jord i den korrekte dybde. Eventuelt kan der bruges en blanding
af to græsser eller græs og cikorie - det giver lidt større sikkerhed.
For pligtige efterafgrøder generelt er kravet, at de skal være
etableret efter normale driftsmæssige principper for at opnå en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. For MFO efterafgrøder gælder
specielt, at kontrollen begynder tidligt, og at plantedækket skal
være veletableret og dækkende.
Anvend altid frø, der overholder de danske normer for renhed
og spireevne. EU normerne tillader for eksempel op til 1,5 procent
ukrudt i rajgræsfrø - heraf 0,5 procent kvik. De danske normer er
henholdsvis 0,1 procent ukrudt og 0 procent kvik.

Brug efterafgrøderne rigtigt
Hvis markplanen tillader det, bør efterafgrøderne placeres, hvor der
forventes frigivet store mængder kvælstof i jorden efter høst.
Det vil sige der, hvor der er anvendt husdyrgødning (især
dybstrøelse/fast gødning), indarbejdet stor mængde organisk stof
i jorden, eller hvor der har været kløvergræs eller en afgrøde med
bælgplanter, raps, tidlige kartofler eller grøntsager.
Også i år nummer to, efter korn der har frøgræs, brak, kløvergræs eller lucerne som forfrugt, vil der være kvælstof tilbage i
jorden, som kan opsamles med en græs efterafgrøde.
Effekten af efterafgrøder er første år større på sandjord end
på lerjord, hvor virkningen først ses efter nogle år med konsekvent
brug af efterafgrøder. I områder med stor vinternedbør er græsudlæg i vårsæd derimod en meget sikker måde at etablere efterafgrøder på, og virkningen kommer hurtigt.

Veletableret og dækkende rajgræs Jumbo som efterafgrøde i majs.
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Rajgræs i blanding med lidt cikorie giver en god og dækkende efterafgrøde i majs.
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