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Ved langvarig dyrkning af rajgræs som efterafgrøde kan der i gennemsnit spares 15-27 kg N i de følgende af-
grøder uden at udbyttet reduceres i forhold til ingen tidligere dyrkning af efterafgrøde.
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Kvælstof (N) i en ugødet ikke-
kvælstoffikserende efterafgrøde
stammer fra jordens indhold af
mineralsk kvælstof, som i efterårs-
månederne hovedsageligt kom-
mer fra omsætning af organisk
stof i jorden. Når efterafgrøden
optager kvælstof, nedsættes risi-
koen for N-udvaskning.

Rajgræs som efterafgrøde har
vist sig at være effektiv til at
mindske N-udvaskningen, se
Grøn Viden, Landbrug nr. 157;

men ved nedmuldning af efter-
afgrøden tilføres jorden organisk
stof i form af blade og rødder,
som kan omsættes og frigive
kvælstof. Noget af dette kvælstof
kan komme efterfølgende afgrø-
der til gavn, men der er også risi-
ko for, at noget af det udvaskes.

Forsøgsplan
Lang- og kortvarig effekt af dyrk-
ning af rajgræs som efterafgrøde i
vårsæd blev undersøgt på grov-
sandet jord ved Jyndevad Forsøgs-
station ved i 1993 at omlægge et
eksisterende forsøg, som blev på-
begyndt i 1968. Af tabel 1 frem-
går, hvilke forsøgsled der indgik i
forsøget før og efter omlægnin-
gen. Sildig alm. rajgræs (8-10 kg
udsæd pr. ha) blev udlagt i vår-
hvede om foråret, og forsøget
blev vandet efter almindelig prak-
sis. I hele perioden 1968-96 blev
halmen fjernet.

I det efterårspløjede forsøgs-
led, hvor der ikke før blev dyrket
efterafgrøde, blev der i 1993 sået
udlæg af alm. rajgræs (E-+). I det
forårspløjede forsøgsled, hvor der
tidligere blev dyrket efterafgrøde,
ophørte denne praksis i 1993
(F+-). De øvrige forsøgsled forblev

uændrede. Ved vurdering af den
overordnede effekt af langvarig
dyrkning af efterafgrøde (før
1993) sammenlignes gennemsnit
af forsøgsled E++ og F+- med
gennemsnit af forsøgsled E-+ og
F--. I begge gennemsnit indgår ef-
terårs- og forårspløjning samt nu-
værende brug og ikke-brug af
efterafgrøde.

Fra 1968-1986 indgik der to
kvælstofniveauer (70 og 150 kg N/
ha/år) i forsøget. I 1987 ændredes
niveauerne til 60 og 120 kg N/ha/
år. Disse blev efter omlægningen i
1993 yderligere inddelt i fire N-ni-
veauer: 0, 60, 90 og 120 kg N/ha/
år. Der blev bestemt udbytte ved
alle N-niveauer og målt N-udvask-
ning ved 60 og 120 kg N/ha/år.

Jordens indhold af organisk
stof
Før ændring af forsøgsplanen i
1993 viste jordprøver et større
indhold af organisk stof i pløjela-
get i forsøgsled med langvarig
dyrkning af efterafgrøde i forhold
til forsøgsled uden dyrkning af
efterafgrøde. Dette tydede på, at
der ville kunne frigives mere kvæl-
stof fra disse forsøgsled end fra
forsøgsled uden dyrkning af efter-
afgrøde.

Langtidseffekt af efter-
afgrøde
I forsøgsperioden 1993-96 blev
der både opnået større udbytte
og N-optagelse samt større N-ud-
vaskning i forsøgsled med tidlige-
re langvarig brug af efterafgrøde
end uden, se tabel 2. Dette tyder
på, at der som forventet blev fri-

Tabel 1. Forsøgsled før og efter omlægning samt anvendte forkortelser.

Før omlægning Efter omlægning
1968-1992 1993-1996

Forsøgsled
E-+ Efterårspløjet Efterårspløjet, efterafgrøde
E++ Efterårspløjet, efterafgrøde Efterårspløjet, efterafgrøde
F+- Forårspløjet, efterafgrøde Forårspløjet
F-- Forårspløjet Forårspløjet

I følge Vandmiljøplan II skal
man fra efteråret 1999
etablere efterafgrøder på
6% af det areal, som dyrkes
med korn, raps, ærter, m.m.
Kravet om 6% efterafgrø-
der kan bl.a. opfyldes ved at
så udlæg af græs i korn og
tidligst nedmulde græsset
den 20. oktober. Forsøg på
sandjord viser, at der kan
spares op til 27 kg N/ha til
den efterfølgende afgrøde i
forhold til dyrkning af vår-
sæd uden efterafgrøde.
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gjort mere kvælstof i disse for-
søgsled, end hvor der ikke blev
dyrket efterafgrøde før 1993.
Noget af det frigivne kvælstof
kom således afgrøden til gode.
Resultatet er derfor, at kvælstof-
gødskningen efter langvarig brug
af efterafgrøde kan reduceres med
15-27 kg N/ha, uden at udbyttet
reduceres, se figuren på forsiden.
Reduktionen afhænger af
gødningsniveauet og er gennem-
snit for de første 4 år efter langva-
rig dyrkning af rajgræs som efter-

afgrøde. Det må forventes, at
den gødningsbesparende effekt
mindskes med årene.

En del af det frigivne kvælstof
blev tilsyneladende frigivet på så
sent et tidspunkt, at det ikke blev
optaget i afgrøden, men derimod
udvasket, se tabel 2. Der er såle-
des en øget risiko for N-udvask-
ning ved langvarig dyrkning af
rajgræs som efterafgrøde; men
risikoen bør ikke overskygge for-
delen ved at benytte efterafgrø-
de, da der totalt set over en år-

række ikke vil kunne udvaskes
mere kvælstof, end efterafgrøden
i årenes løb har opsamlet. Risi-
koen bør mindskes ved at dyrke
afgrøder med en effektiv opsam-
ling af kvælstof uden for den e-
gentlige vækstsæson og ved at
vente med at ompløje en eventuel
efterafgrøde til om foråret, se
Grøn Viden nr. 157.

Efter 4 års forløb var udbyttet
stadig højere i forsøgsledet med
langvarig dyrkning af rajgræs som
efterafgrøde (F+-) end i forsøgsle-
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F-- Forårspløjet, ingen efterafgrøde

Figur 1. Udbytte som funktion af år.
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Figur 2. Udbytter og N-optagelse i 1993.

Forhistorie Udbytte1) N-optagelse i Udvaskning2),
15% vand, kerne og halm1), kg N/ha/år
hkg/ha            kg N/ha

Efterafgrøde før 1993 (gns. af E++ og F+-) 30,9 76,8 63
Ingen efterafgrøde før 1993 (gns. af E-+ og F--) 26,4 66,4 49

Tabel 2. Kerneudbytte, N-optagelse i kerne og halm og N-udvaskning. Gennemsnit af årene 1993-1996.

1) Gennemsnit af N-niveauerne 0, 60, 90 og 120 kg N/ha/år.
2) Gennemsnit af N-niveauerne 60 og 120 kg N/ha/år.
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det med minimal tilførsel af orga-
nisk stof (F--), se figur 1. Ligeledes
varede eftervirkningen på N-ud-
vaskningen af langvarig dyrkning
af rajgræs mindst 4 år.

Langvarig brug af efterafgrøde
havde ikke blot en effekt på frigi-
velsen af kvælstof til de følgende
afgrøder, men også en gavnlig ef-
fekt, der ikke skyldtes kvælstof.
Den gavnlige effekt kom til udtryk
i de efterårspløjede forsøgsled, se
figur 2, hvor forskellen i organisk
stof i jorden var størst. I forsøgsled
E-+, hvor der for første gang blev
sået udlæg af rajgræs, forblev N-

optagelsen på et lavere niveau,
end hvor der havde været dyrket
efterafgrøde siden 1968, til trods
for at parcellerne blev tilført de
samme N-mængder. Jordens
frugtbarhed var tilsyneladende
forbedret i parcellerne med lang-
varig dyrkning af rajgræs som ef-
terafgrøde; men det blev ikke af-
klaret, hvori denne forbedring be-
stod. Der kan være tale om en po-
sitiv effekt af en forøget biologisk
aktivitet, frigivelse af mikronæ-
ringsstoffer, bedre vandhushold-
ning mm.

Det skal tages i betragtning, at
jorden i forsøgsled E-+ tidligere er
tilført meget lidt organisk stof,
dvs. kun rødder og stub. På en så-
dan jord vil effekten af tilførsel af

organisk stof formentlig være
større end på en mere frugtbar
jord.

Korttids effekt
Udbyttet i det forsøgsled, hvor raj-
græs blev introduceret i 1993
(E-+), var lavt i netop 1993, hvor
rajgræsset blot var udlæg (ingen
tidligere nedmuldning af rajgræs),
se figur 1. Allerede året efter var
udbyttet forbedret i forhold til de
øvrige forsøgsled, og i 1995 og
1996 var der ikke statistisk forskel
på de to efterårspløjede forsøgs-
led (E-+ og E++). Dyrkning af raj-
græs som efterafgrøde har såle-
des haft en hurtig udbytteforbed-
rende effekt under de givne om-
stændigheder.

Konklusioner

• Dyrkning af rajgræs som efterafgrøde fra 1968 til 1992 på grovsandet jord gav højere udbytte i de føl-
gende afgrøder af vårhvede, end hvor der ikke tidligere havde været dyrket efterafgrøde.

• Ved langvarig brug af efterafgrøde kunne N-gødskningen reduceres med 15-27 kg N/ha/år uden
udbyttereduktion.

• For jordens frugtbarhed kan dyrkning af rajgræs som efterafgrøde have en positiv effekt, som ikke kan
opvejes ved øget tilførsel af kvælstof.

• Introduktion af alm. rajgræs som efterafgrøde efter 25 år med minimal tilførsel af organiske stof (stub og
rødder) forårsagede en hurtig udbyttestigning i vårhvede. Efter to år var der ikke længere forskel på ud-
byttet i forhold til langvarig brug af efterafgrøde.

• Som gennemsnit af 4 år var N-udvaskningen 14 kg N/ha/år eller 29% større ved tidligere langvarig dyrk-
ning af efterafgrøde end uden. Dette betyder, at der bør tages hensyn til den øgede N-frigivelse ved
langvarig dyrkning af efterafgrøde. Ellers vil en del af det kvælstof, der tidligere er blevet optaget af
efterafgrøder, kunne tabes ved udvaskning.

 • Efter 4 år var udbyttet stadig højere i parceller med langvarig dyrkning af rajgræs som efterafgrøde end i
parceller uden. Eftervirkningen på N-udvaskningen varede også mindst 4 år.


