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F10 1. Mellemafgrøder og reduceret kvælstofudvaskning

Vintersæd har et højere udbyt-
tepotentiale end vårsæd, og der 
er derfor interesse for at opret-
holde en høj andel af vintersæd i 
sædskiftet. Mulighederne for at 
opretholde og forbedre udbyt-
terne i vintersæd ligger først og 
fremmest i at udvikle dyrknings-
systemer, som øger tilbagehol-
delsen af kvælstof i jord-plante-
systemet og dermed minimerer 
kvælstoftabet fra rodzonen. Ved 
gentagen dyrkning af vinterhve-
de kan en korsblomstret afgrø-
de, der dyrkes i perioden mel-
lem høst og såning, være med til 
at tilbageholde kvælstof. En så-
dan afgrøde benævnes mellem-
afgrøde. Mellemafgrøder kan til 
en vis grad sammenlignes med 
pligtige efterafgrøder men vil 
blive nedpløjet tidligere og ikke 
efterfølges af vårsæd. 

I et samarbejdsprojekt mel-
lem Aarhus Universitet og 
Landscentret er der i øjeblikket 
forsøg i gang, der belyser ef-
fekten af mellemafgrøder. De 
opnåede resultater er suppleret 
med indledende modelberegnin-
ger over mellemafgrøders effekt 

på nitratudvaskning samt deres 
langsigtede effekt (Thomsen et 
al., 2008). 

Forsøgene
Der blev i sommeren/efteråret 
2007 og 2008 anlagt forsøg med 
olieræddike som mellemafgrøde 
mellem to vinterhvedeafgrøder. 
Forsøg påbegyndt i 2007 er nu 
afsluttet, medens forsøget påbe-
gyndt i 2008 afsluttes ved høst 
2009. Forsøgene er begge år an-
lagt på to lokaliteter med hen-
holdsvis fin sandblandet lerjord 
(Dybvad) og lerblandet sandjord 
(Foulum).

Olieræddiken blev sået på 
tre forskellige tidspunkter, to-
fire uger og en-to uger før for-
ventet høst af vinterhvede samt 
lige efter, at vinterhveden var 
høstet. I forsøget indgik tidligt 
sået vinterhvede med henblik 
på at vurdere, hvilket potentiale 
vinterhvede har med hensyn til 
at opsamle kvælstof. Der ind-
gik endvidere et forsøgsled med 
vinterhvede sået til normal tid, 
hvor jorden fra høst til såning 
blev kemisk renholdt, og et for-

søgsled med ikke-renholdt stub-
jord med naturlig fremspiring af 
ukrudt og spildkorn. 

Nedpløjningen af olieræd-
diken blev foretaget umiddel-
bart inden såning af vinterhvede 
sidst i september. Lige før ned-
pløjning blev der bestemt kvæl-
stofoptagelse i olieræddike, tid-
ligt sået vinterhvede og ukrudt 
samt uorganisk kvælstof i jor-
den under de forskellige afgrø-
der. Tilsvarende blev der målt 
kvælstofoptagelse i overjor-
disk plantemateriale og indhold 
af uorganisk kvælstof i jorden 
i november. I februar og marts 
2008 blev der bestemt uorganisk 
kvælstof i jorden i vinterhvede 
henholdsvis med og uden tidli-
gere dyrkning af en mellemaf-
grøde.

Vækst af olieræddike og 
vinterhvede
Olieræddiken sået før høst i 2007 
voksede kraftigt og havde opta-
get 30-40 kg N ha-1 i overjordisk 
plantemateriale, inden den blev 
nedmuldet lige før såning af den 
efterfølgende vinterhvede. Ved 

Olieræddike mellem to 
vinterhvedeafgrøder

Dyrkning af olieræddike mellem to vintersædsafgrøder kan øge tilbageholdelse af kvælstof i 
jord-plantesystemet gennem efteråret. 
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udsåning af olieræddike efter 
høst varierede kvælstofoptagel-
sen fra 30 kg N ha-1 ved Fou-
lum til 3 kg N ha-1 på Dybvad, 
hvilket afspejlede, at olieræddi-
ken på Foulum var sået 17 dage 
tidligere end på Dybvad. Tidligt 
sået vinterhvede havde i sep-
tember på Dybvad og Foulum 
optaget henholdsvis 2 og 8 kg N 
ha-1, medens kvælstofoptagelsen 
i ukrudt og spildkorn var på hen-
holdsvis 9 og 20 kg N ha-1.

Kerneudbyttet ved høst 2008 
var ikke for nogen af stederne 
generelt påvirket af, om der i det 
foregående år havde været en 
mellemafgrøde af olieræddike 
op til såning, eller jorden havde 
ligget urørt fra høst af den før-
ste vinterhvede til såning af den 
næste. Den tidligt såede vinter-
hvede på Foulum blev angrebet 
af goldfodsyge, hvilket reduce-
rede udbyttet, men der var in-
gen signifikant forskel mellem 
tidligt sået vinterhvede og vin-
terhvede sået til normal tid efter 
ikke-renholdt stubjord. Der var 
ingen tegn på tilsvarende angreb 
af goldfodsyge i den tidlige vin-
terhvede på Dybvad, her var ud-
byttet af tidligt såede vinterhve-
de næsten 11 hkg ha-1 højere end 
i almindelig hvede. 

I forsøget anlagt 2008 på 
Foulum var der i en mellemaf-
grøde sået før høst, optaget op 
til 29 kg N ha-1. På Dybvad blev 
høsten af vinterhvede i som-
meren 2008 forsinket, hvilket 
forsinkede dels udviklingen af 
olieræddiken, der var sået i af-
grøden i løbet af sommeren, dels 
såning af olieræddike efter høst 
samt tidligt sået vinterhvede. På 
Dybvad havde olieræddiken så-
ledes maksimalt optaget 4 kg N 
ha-1 i september måned.

Uorganisk kvælstof i jord
I september 2007 umiddelbart 
inden nedpløjning, havde mel-
lemafgrøden af olieræddike re-
duceret jordens indhold af uor-
ganisk kvælstof med 22-26 kg 
N ha-1 sammenlignet med ikke-
renholdt stubjord. Tidlig såning 
af vinterhvede havde på Dybvad 
ingen indflydelse på indholdet af 
uorganisk kvælstof i september 
sammenlignet med vinterhvede 
sået til normal tid, hvorimod tid-
lig såning på Foulum øgede ind-
holdet af uorganisk kvælstof.

Ved målinger i november 
2007 var der stadig en effekt af 
den tidligere olieræddike i form 
af et reduceret indhold af uorga-
nisk kvælstof. Under tidligt sået 
vinterhvede i november var ind-
holdet af uorganisk kvælstof 18 
og 32 kg N ha-1 lavere end ef-
ter vinterhvede sået til normal 
tid efter ikke-renholdt stubjord 
på henholdsvis Dybvad og Fou-
lum. 

I februar og marts 2008 var 
der ikke forskel på uorganisk 
kvælstof i jord med og uden en 
tidligere mellemafgrøde af olie-
ræddike. 

I forsøget anlagt 2008 redu-
cerede en mellemafgrøde sået 
før høst på Foulum indholdet af 
uorganisk kvælstof i september 
med mere end 30 kg N ha-1 i for-
hold til ikke-renholdt stubjord. 
På Dybvad var der på grund af 
den forsinkede udvikling og så-
ning af olieræddike og tidligt så-
et hvede ingen sikre effekter af 
de forskellige strategier på ind-
hold af uorganisk kvælstof i jord 
i september.

Mellemafgrøder contra ef-
terafgrøder
Der har fra landbrugets side væ-
ret udtrykt interesse for, at mel-
lemafgrøder kan indgå som hel 
eller delvis erstatning for pligti-
ge efterafgrøder, da en eventuel 
ligestilling mellem efterafgrøder 
og mellemafgrøder vil muliggøre 
opretholdelse af sædskifter ude-
lukkende baseret på vintersæd. 
En sidestilling af efterafgrøder 
og mellemafgrøder forudsætter, 
at der ikke sker merudvaskning 
af kvælstof ved at anvende mel-
lemafgrøder frem for efterafgrø-
der. Datagrundlaget fra de gen-
nemførte forsøg er for lille til 
at kunne give en generel vurde-
ring af mellemafgrødes udvask-
ningsreducerende effekt. I stedet 
er mellemafgrøder og efteraf-
grøder sammenlignet ved hjælp 
af CN-SIM-modellen.

Resultaterne fra CN-SIM vi-
ste, at når der blev taget hensyn 
til mineralisering og deraf føl-
gende merudvaskning gennem 
en femårs periode, ville udvask-
ningsreduktionen ved anvendel-
se af mellemafgrøder være på 
ca. 13 og 20 kg N ha-1 på hen-
holdsvis ler- og sandjord. Da den 
forventede reduktion i kvælstof-
udvaskning ved anvendelse af 
efterafgrøder er sat til 32 kg N 
ha-1, er reduktionen i kvælstof-
udvaskning ved mellemafgrøder 
altså lavere. I reduktionen på 32 
kg N ha-1 ved efterafgrøder er der 
inkluderet effekt af en efterføl-
gende nedsat tilførsel af handels-
gødning, hvilket ikke er tilfældet 
for de beregninger, der er fore-
taget med CN-SIM for mellem-
afgrøder. Forskellen i udvask-
ningsreduktion ved henholdsvis 
efterafgrøder og mellemafgrøder 
forventes derfor at være mindre 
end det umiddelbart fremgår. 
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Konklusion
De indtil nu opnåede resultater 
viser, at under optimale forhold 
for høst af vinterhvede og gode 
vækstforhold indtil såning af den 
næste hvedeafgrøde, har olie-
ræddike potentiale til at optage 
en betydelig kvælstofmængde 
og dermed reducere jordens ind-
hold af uorganisk kvælstof i ef-
terårsmånederne. Det er endnu 
uafklaret, i hvor høj grad dyrk-
ning af en mellemafgrøde af 
olieræddike påvirker kvælstof-
udvaskningen, men modelbe-
regninger tyder på, at mellemaf-
grøder ikke er så effektive som 
efterafgrøder med hensyn til at 
reducere udvaskningen. 
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