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Markfrø under nye rammebetingelser
Natur- og Landbrugskommissionen lægger op til nye produktionsforhold, hvor kvælstof (N) nor-
merne bliver afløst af en ny regulering, som baseres på ’forskellige arealers evne til at tilbageholde 
kvælstof (retention), afgrødens betydning for kvælstofudvaskningen og sårbarhed for det enkelte 
vandområde’. Spørgsmålet er, hvordan den nye regulering vil påvirke dyrkningen af frøgræs, og 
hvordan frøavleren bedst muligt udnytter en ny regulering. 
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Mere N giver flere frø
AU Flakkebjerg har gennem 
mange år samlet forsøgsresulta-
ter i en database, og det er ved 
brug af disse resultater, vi be-
regner økonomisk optimal N 
mængde i forskellige arter. Den 
nyeste beregning viser, at den 
økonomisk optimale N mæng-
de i almindelig rajgræs er 170 
kg pr. ha og 136 kg pr. ha i 
rødsvingel. Kvælstofnormerne 
er på nuværende tidspunkt ikke 
opdelt i diploide og tetraploide 
typer af rajgræs, men beregning 
af de økonomisk optimale N 
mængder indenfor de to typer 
giver 166 og 172 kg pr. ha for 
henholdsvis diploide og tetra-
ploide typer. Vi kan samtidig 
beregne frøudbytterne ved for-
skellige N mængder, og hvis vi 
f.eks. anvender normerne, får vi 
et gennemsnitsudbytte på 1484 
kg frø pr. ha for de diploide ty-
per, 1548 kg frø pr. ha for de te-
traploide typer og 1467 kg frø 
pr. ha i rødsvingel. Forskellen 
mellem frøudbytterne ved de 
økonomisk optimale mængder 
og de nuværende normer er 30 

kg frø pr. ha for de diploide al-
mindelig rajgræsser, 45 kg frø 
pr. ha i de tetraploide alminde-
lig rajgræsser og 59 kg frø pr. 
ha for rødsvingel. I de seneste 5 
år har arealet i gennemsnit væ-
ret 29.580 ha i almindelig raj-
græs (hvor de tetraploide typer 
udgør ca. 20%) og 17.099 ha i 
rødsvingel. Hvis det var muligt 
at anvende den økonomisk opti-
male N mængde, ville det give 
en samlet økonomisk merind-
tjening på 20,8 mio. kr. til dan-
ske frøavlere, beregnet ud fra 
følgende priser: 8 kr. pr. kg N, 
10 kr. pr. kg almindelig rajgræs 
og rødsvingel frø. 

Bedre udnyttelse af et højt 
udbyttepotentiale
Dyrkningsforhold samt prisrela-
tioner på frø og N påvirker den 
økonomisk optimale N mæng-
de, så når gødningsplanen læg-
ges, ved man ikke, om den be-
regnede økonomisk optimale 
N mængde nu også vil svare 
til økonomisk optimum i den 
kommende sæson. Eksempel-
vis vil den økonomisk optima-

le N mængde være højere end 
det beregnede gennemsnit i et 
år med gunstigt klima, en lav N 
pris og en høj frøpris. Omvendt 
giver ugunstige vejrforhold, høj 
N pris og lav frøpris en lavere 
økonomisk optimal N mængde. 
Udsvingene mellem den økono-
misk optimale N mængde kan 
dermed variere ganske meget 
fra år til år.  Derfor vil det væ-
re mere retvisende at basere en 
N regulering på de aktuelle for-
hold som N retention, afgrøde-
valg og sårbarhed for det enkelte 
vandområde. På arealer med høj 
N retention og i afgrøder med 
høj N optagelse gennem hele 
vækstsæsonen vil der være min-
dre risiko for N udvaskning.  

Vi gennemførte i perioden 
fra 2003 til 2005 et markforsøg 
i rødsvingel, hvor vi testede tre 
N-mængder ved efterårstilførsel 
(60, 90 eller 120 kg pr. ha), tre 
N-mængder ved forårstilførsel 
ved vækststart (0, 30 eller 60 kg 
pr. ha) samt effekten af at tilføre 
yderligere 30 kg N pr. ha eller 
ikke tilføre ekstra N ved stræk-
ning. Resultaterne for de to før-
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ste år var entydige, da 30 kg N 
pr. ha ved strækning ingen ef-
fekt havde på frøudbyttet. Det 
sidste år var imidlertid markant 
anderledes med et frøudbytte på 
1670 kg pr. ha i gennemsnit af 
alle behandlingerne, hvilket er 
væsentligt over vores normale 
gennemsnit. Effekten ved at til-
føre 30 kg N pr. ha var ligele-
des stor og gav ekstra 128 kg frø 
pr. ha ved tilførsel af 60 kg N pr. 
ha både efterår og forår. Det gi-
ver et økonomisk merudbytte på 
1040 kr. pr. ha ved 10 kr. pr. kg 
frø og 8 kr. pr. kg N. Den samle-
de N tilførsel var 150 kg pr. ha, 
hvilket er over økonomisk opti-
mal mængde, men netop i dette 
år og i denne afgrøde gav det et 
stort merudbytte, og det er netop 
disse tilfælde, som vi skal have 
fat i.

Regulering af N på miljø-
følsomme områder
En ny N regulering vil imidler-
tid også betyde, at nogle områ-

der skal reducere i tilførslen af 
N. Hvis en ny N regulering be-
tyder, at der maksimalt kan tilfø-
res 50% af den økonomisk opti-
male N mængde i diploide typer 
af almindelig rajgræs på f.eks. 
10.000 ha, vil det betyde en 
mindre nettoindtjening på 15,9 
mio. kr. Det er selvfølgelig ik-
ke tilfredsstillende at skulle pro-
ducere almindelig rajgræs med 
tilførsel af 83 kg N pr. ha (50% 
af den økonomisk optimale N 
mængde), og det kræver udvik-
ling af nye produktionsmetoder 
og alternative N kilder. En mu-
lighed kunne være at anvende 
grøngødningsafgrøder som en 
supplerende N kilde. Vi har i 
markforsøg ved AU Flakkebjerg 
vist, at kællingetand kan erstatte 
ca. 75 kg N fra afgasset gylle, og 
sammen med tilførsel af 83 kg N 
pr. ha i form af handelsgødning 
skulle N behovet for alminde-
lig rajgræs være sikret. Anven-
delsen af grøngødningsafgrøder 
sikrer en god udnyttelse af det 

fikserede N, da frigivelsen sker 
over en længere periode i vækst-
sæsonen. 

Markfrø under nye ramme-
betingelser drejer sig derfor ik-
ke kun om at gøde med en gen-
nemsnitlig økonomisk optimal 
N mængde, men mere om at 
udnytte jorde med en høj N re-
tention, at udnytte det faktum, 
at frøgræs har den laveste N ud-
vaskning i udvaskningsmodel-
len (N-LES, Nitrate Leaching 
EStimator), samt at udbyttepo-
tentialet kan variere markant 
i frøgræs. Markfrø under nye 
rammebetingelser drejer sig og-
så om, at vi skal være bedre til 
at finde de marker, som har et 
meget højt udbyttepotentiale og 
udnytte det høje potentiale til et 
højt frøudbytte. Første skridt er 
at få mulighed for at tilføre mere 
N, og den mulighed ligger i Na-
tur- og Landbrugskommissio-
nens rapport. ■

Effekt af forskellige N mængder i almindelig rajgræs. Forhåbentlig er det ikke forskellen mellem dyrkning af almindelig rajgræs på højpro-
duktive og miljøfølsomme arealer i fremtiden.


