
Månedsnyt, august 2018 

Efterafgrøder 
 

En tidlig høst betyder forventning om, at kunne etablere efterafgrøder efter høst i den 
første halvdel af august, og inden fristen for etablering den 20. august. 
 

Godkendte efterafgrødearter ved såning i perioden 1. til 20. august (husk krav om 
blanding af mindst to af nedenstående arter hvis MFO): 
 

 Korsblomstrede afgrøder som olieræddike og gul sennep 
 Honningurt 
 Vårbyg, vinterrug, stauderug, hybridrug eller havre 
 

Anbefalede valg af efterafgrøder 2018 

 

Vinterraps 
 
Det er nu tid til at så vinterraps. Raps skal etableres første gang, det er muligt efter den 1/8 og 
helst inden den 25/8. Rapsfrøene skal placeres i fugtig jord i max 2 cm’s dybde. Hvis der  
fortsat er meget tørre forhold, kan sådybden øges til 3 cm. 
 
Beregning af udsædsmængde. 
 
Nedenstående er et eksempel på hvordan udsædsmængden kan beregnes: 
 
1.500.000 frø pr. unit / 350.000 planter pr. ha * 95% markspiring = 
4 ha pr. units = 7 kg / 4 ha = 1,75 kg pr. Ha 
(I udregningen vejer en unit 7 kg, men dette kan variere) 
 

Gødskning ved etablering 
 
For at få en god vækststart skal rapsen tilføres gødning ved 
etablering - helst placeret eller nedharvet inden såning. Regn med en 
basistildeling på 50-60 kg kvælstof pr. ha ved etablering. 
 
Hvis der skal tildeles kvælstof i handelsgødning, skal tilførslen 
ske med en svovlholdig kvælstofgødning.  
 
Efter såning er det vigtigt at lægge sig fast på en strategi om 
bekæmpelse af ukrudt. Derudover skal der også holdes øje med 
snegle, der kan gøre stor skade på vinterrapsen. Vi er gerne 
behjælpelige med at finde den rigtige løsning. 

  Nematode-
resistens 

Øvrige 
efterafgrøder 

MFO-
efterafgrøder 

Kan indgå i sædskifter* TKV Kg/ha 

Olieræddike: 

Silentina   X   Korn, frø, raps 10,5-11,5 10-15 

Ikarus, coated   X   Korn, frø, raps 18,0-20,0 15-20 

Ikarus, alm.   X   Korn, frø, raps 10,0-11,0 10-15 
Gelloutine X X   Korn, frø, raps, roer 10,5-11,5 10-15 

Atlantis X X   Alle inkl. roer og kartofler 10,5-11,5 10-15**** 
Gul sennep: 

Odysseus X X   Alle undtagen raps 5,5-6,5 7-10 
Blandinger**): 

”90-10” x X X*** Alle undtagen raps   10-15 

”Blågul” x X X*** Alle   10-15 

*) Hold mindst 5 frie år mellem raps i sædskiftet. 
**) MFO efterafgrødeblandinger skal bestå af mindst to arter af godkendte afgrøder. 
***) Husk der skal etableres 3 ha blandingsefterafgrøder for hver ha nødvendig MFO. 
****) Udsædsmængder op mod 25 kg/ha vil øge reduktionen af nematoder. 


