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Den 10. februar 2016 

 
Generalforsamling  Dansk Havefrøavlerforening 2016 på Lundsgård  

Velkommen til generalforsamling 2016 her på Lundsgård. Nu er det allerede igen blevet tiden til, at 
jeg skal stå her og læse lidt op. Jeg tror, det er helt rigtigt, at jo ældre man bliver, jo hurtigere går 
tiden, for jeg føler ikke, det er mange dage siden, jeg sidst stod med et sådant oplæsningspapir i 
hånden. 

Generalforsamlingen har de sidste 3 år været afholdt hos havefrøfirmaerne på skift, og i  år er vi så 
samlet i nye omgivelser her på Lundsgård ved Kerteminde. Det er et økologisk drevet gods, men det 
vil jeg ikke sige mere om, for på programmet senere i dag er et oplæg af driftleder Søren Fredslund 
Hansen om virksomheden. 

Herudover kommer Ole Green fra Agro Intelligence med en spådom om fremtidens mekanik. Måske 
det snart kan gå i retning af mindre traktose og dermed mindre negativt tryk på vores landbrugsjord. 

Så er der frokostbuffet og herefter afslutningsvis mulighed for besigtigelse af maskinhus tørreri osv. 

Tidspunkterne kan revideres hen ad vejen, og vi har i år kun 2 indlægsholdere, idet vi nogle gange er 
løbet ind i tidspres, hvilket er ærgerligt for både indlægsholdere og deltagere. 

Skulle der blive overskudstid til rådighed så er både Barthold og Thomas fra henholdsvis Seges og 
Axelborg til stede som ad hoc underholdere, hvortil spørgsmål kan stilles, og så skal det nok gå. 
Firmafolk fra hele branchen er også til stede, og  mon ikke der bliver spørgsmål til dem også, så vi 
derfra kan briefes kort om nyeste status på dyrknings- og kontraktområdet. Endelig er der også den 
mulighed, at vi holder en pause og snakker med hinanden.  

 

Arrangementer 2015 

Der har med foreningens medvirken i 2015 været afholdt 4 mødearrangementer i marken. 
Der blev startet ud i samarbejde med markfrøforeningen  7. maj på Nordøstfyn, hvor vi mødtes ved 
Revninge Sognegård og i lokalområdet så på spinat og forsøg med direkte såning heraf - herudover så 
vi på purløg, skorzonerrødder, timian og kinakål. Indbydelsen hertil blev rundsendt på mail, og jeg 
håber, alle fik modtaget og set den. Der var deltagelse af konsulenter fra DSV, Jensen Seed og DLF. 
Anden markvandring løb af stablen 28. Maj med start kl. 18.00 hos Helge Bak ved Ullerslev. Her så vi 
på morgenfruer, rød sennep, og purløg. Herefter tog vi videre til Annegrete og Jørgen Andkær 
Larsens nyplantede rødkål til Konsum  Det er også en rigtig specialafgrøde - måske lidt uden for 
frødyrkningen - men med rette indsats i rigelig mængder, er det en afgrøde, der også giver højt afkast 
til avleren. Afslutning på aftenen foregik hos Lars Henrik Larsens marker med afgrøder som pak choy, 
spinat, blå hundetunge samt chrysanthemum og udlæg af hvidkløver og engrapgræs. I Lars Henriks 
lade fik  vi sandwich, øl og sodavand som foreningen sponserede. Denne aften var 
konsulentdækningen udfyldt af konsulenter fra Jensen Seed. 
12. Juni kl 09.00 var der indbudt til besigtigelse af ukrudtsforsøg i havefrø på Flakkebjerg, hvor årets 
ukrudtsforsøg under Peter Hartsvigs ledelse blev vist frem. Afslutning med frokost kl.12.30. 
Torsdag 25. juni ved Nr. Alslev og i samarbejde med Vikima og med firmadeltagelse herfra løb årets 
sidste markbesøg af stablen. Vi mødtes hos Jesper Nielsen på Skovby Tværvej kl.18.00 med 
besigtigelse af hvidkål. Herefter gik turen videre til Guldborgsund Agro, hvor der blev diskuteret 
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hybrid vårraps. Endelig videre til Troels Prior der fortalte om dyrkning af nigella, spinat og en 
specialproduktion af vinterraps af meget lav type. Til slut fik vi sandwich, øl og vand i maskinhuset 
hos Troels Prior. Foreningen sponsorerede. 
Bestyrelsen har forsøgt at dække vækstsæsonen med tidlige og lidt senere møder i marken 
velvidende, at vi er i skarp konkurrence med markfrøforeninger og andre erfagrupper  rundt om i 
landet. På trods heraf var der god deltagelse til arrangementerne og en tak til dem, der bakker op 
skal lyde herfra, jeg håber bestemt også, der kommer lidt fagligt og socialt med hjem efter sådanne 
møder.  
Vi håber, at vi kan finde nogle mødedatoer i marken igen i år. 
 

Årets høst 

Ganske kort om årets høstresultater kan det siges, at på trods af kolde forhold ved begyndende 
ukrudtssprøjtning og deraf følgende hård behandling af spinaten ved vækststart, så er det lykkedes at 
opnå flotte udbytter i denne art igen i år - oppe omkring indeks 110, dog med forholdsvis store 
geografiske forskelle. Den østlige del af landet har opnået meget fine udbytter, men i Jylland har der 
nogle steder været lidt for vådt til den helt optimale høst. 

For skorzonerods vedkommende har vi set en gennemsnitlig høst i  2015. Timian var generelt over 
middel og for purløgs vedkommende var der svingninger imellem 100 og 300 procent. Også karse har 
givet til den gode side i år. 

Blomsterfrø lå overordnet set omkring 100 procent. Det må siges at være rimelig tilfredsstillende. 
Skuffelserne i år er persille med lidt for dårlig høst på grund af for ringe bestøvning. Og måske især 
pak choy har skuffet, det er en stor udfordring med de skadedyr, der gerne vil være i denne art. 
Arealudlæg til den kommende sæson ligger overordnet set omkring sidste år. Det er helt fint, når 
man tænker på de rimelige udbytter der de seneste år har været høstet. 

   

Prisforhold og N til spinat: Det er glædeligt at firmaerne lægger ud med at prøve at holde prisen, og 
at vi kan nedtone det udsagn, der lyder - kornpriserne er jo faldet, så derfor kan vi ikke ude i verden 
få den pris på spinat, som vi gerne vil. Jeg har flere gange sagt det her (og nogen mener, at når ting 
bliver gentaget ofte nok, bliver det til realitet og sandhed, spørg bare politikere), derfor vil jeg igen i 
år nævne, at spinat er et specialprodukt, der ikke hænger sammen med kornprisen, som er enormt 
svingende på verdensmarkedet og afhængig af globale høstbetingelser og det årlige forbrug. Disse 
effektparametre forstærkes desuden voldsomt, når de også bliver spekulantpåvirket, og derfor 
oplever vi nu ofte svingninger på op til 70 kr eller mere inden for et år på hvede. I øjeblikket er vi i 
prismæssig bund. Hvedeprisen kan vi selv forsøge at navigere i - igennem afregningstidspunkter, 
futures, og der kommer formentlig også mere fokus på call optioner, hvor man i lavpristider kort 
fortalt kan betale for retten til at sikre sig evt. prisstigninger i 6 eller måske 12 måneder efter salget af 
sit fysiske korn, og modsat med put optioner hvor man kan sikre sig indtægt ved faldende priser. Jeg 
havde en prisforespørgsel på call option 18. januar, hvor handelsprisen på hvede var ca 106-108 kr., 
da kostede hos Jyske Bank en call option med en strike pris på 110 med udløb i maj 5,5 kr. + 1,5 kr. til 
banken og udløb i december kostede 8,5 kr. + 1,5 kr. i omk, og havde man sat strike prisen højere, 
havde den været væsentlig billigere. Bemærk i øvrigt grafen her bag mig, som meget godt illustrerer 
de meget store udsving i priserne på korn. Økonomien i hvede er ganske god, hvis man kan ramme i 
nærheden af toppen - det er så også en kunst.  
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Men avleren bestemmer med korn selv arealstørrelse, afregningstidspunkt, samt har tekniske 
afregningsinstrumenter til rådighed - avlen er samtidig både nemmere og mere sikker. Disse 
muligheder er ikke til stede med hensyn til spinat, hvor både areal, pris og afregningstidspunkt er 
fastlagt på forhånd. Der er desuden avlsmæssig usikkerhed, og der kræves stor arbejdsindsats, 
opmærksomhed og rettidseffekt fra avleren for at tingene kan lykkes, derfor er et stabilt og væsentlig 
højere prisniveau for denne avl påkrævet. 
En sidste pind til prisemnet er politisk betinget, idet landbruget p.t. er begunstiget med politisk 
medvind, som også er nødvendig. Jeg tænker på muligheden for at gøde mere optimalt på vores 
afgrøder, det vil give mulighed for større afkast i kornafgrøderne, formentlig de fleste 
markfrøafgrøder og sorte - men jeg er dog usikker på, hvordan spinat generelt vil reagere på mere N. 
Gamle forsøg viser, at det ikke nødvendigvis altid gav størst nettoudbytter at gå fra 140kg N pr ha til 
260kg/n/ha. Forsøgene er udført i 2008 og 2009, hvor der i 2008 var store udbyttefremgange, men 
det var der ikke i 2009. Endnu ældre forsøg fra 1970erne anbefaler også en tildeling på omkring 
140kg/n, idet de større N-mængder i år med stor vegetativ vækst øger risikoen for nedknækning og 
lejesæd, hvilket øger risikoen for væsentlig større frøtab før og under høst. Vi har rigtig mange sorter 
i spinat, og der vil givetvis være stor forskel på sorternes udbyttefremgang ved øget N-tildeling —  
ligesom der er i f.eks nogle rødsvingelsorter. Måske tiden nu er til, at der laves nogle flere N- og 
vækstreguleringsforsøg i spinat, når vi forhåbentlig får hævet N-normen på spinat fra 132kg/n på 
lerjord og hævet normen på havefrø generelt, således at den ekstra N fordeles korrekt, og der 
optimalt styres mod et øget økonomisk afkast til avlerne, dvs. at vi som avlere skal have fokus på at 
et evt. merudbytte i spinatsorterne ikke bare gør, at sorterne bliver indekseret om, således at det 
bliver samme bruttoudbytte som nu blot med større driftomkostninger. 
Jeg vil med baggrund i det her beretningsafsnit konkludere, at spinatprisudgangspunktet bør være et 
par tusind højere i kr/ha end udgangspunktet er i år. Samtidig med at jeg anerkender at ha.-prisen de 
senere år har ligget højere, end den gjorde for 10-15 år siden. Jeg er dog også ganske overbevist om, 
at dette har været en nødvendighed  for at fastholde relevante avleres interesse. 

 

N-norm efter og mellemafgrøder. MFO:  
Foreningen afgiver ved behov høringssvar til den årlige udgave om bekendtgørelse om plantedække 
og dyrkningsrelaterede tiltag, som udkommer hvert forår. Det er bl.a herigennem, at der blev lempet 
for reglerne om jordbearbejdning  både forud for og efter høst af havefrø. 
Vi har også både i høringssvar og ved møder på Seges i indeværende sæson argumenteret for en 
lovliggørelse og mulighed for i praksis at gøre brug af purløg, skorzone og timian til især mellem, men 
også som efterafgrøder efter sidste høstår da disse arter opretholder vækst hen over efteråret, og er 
skårlagt/høstet inden 20.juli og derfor opfylder kriteriet herfor på linie med frøgræsarter. Der 
foreligger endnu ingen afgørelse herpå, men vi vil fastholde vores ønsker, og for omkring en måned 
siden, blev der senest skriftligt henledt opmærksomhed  herpå hos relevante beslutningstagere.    
Et andet af vores fremførte ønsker har været en hævelse af N-normen til korsblomstrede 
havefrøarter som kinakål, iberis, karse, rucola og radis fra de nuværende 110 -120 kg N til 150 kg. N 
pr. ha. Her ser det ud til, at vores ønsker er gået igennem. Jeg har set i bekendtgørelsen, at på nær 
kinakål - der stadig står til 140, og iberis der stadig betragtes som en blomst med norm 60N - så er 
afgrødekoderne for de andre nævnte arter sat til 150 N. Det er meget positivt, at man – selv om det 
tager tid - er lydhør over for vores henvendelser. Det er disse små ting, der gør, at man kan samle 
energi til at agere i vores bureaukratiske og modelberegnede virkelighed. 
I forbindelse med den nye landbrugspakke vil der udover N-ændringer også indgå lidt ændringer af 
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MFO-komplekset. Foreningen har tidligere ytret ønske om ændringer i dette og presser stadig på for, 
at havefrø kan indgå som MFO-afgrøde på samme vilkår som ønsket om efter- og mellemafgrøder. 
Og havefrø generelt på nær spinat - opfylder MFO kriterierne på fineste vis og bør også i 
dyrkningsårene kunne fungere som opfyldelse af de lovpligtige MFO krav.  Foreningen forsøger at få 
havefrø ind på denne bane - rent biodiversitetsmæssigt vil det under alle omstændigheder være 
bedre end græsudlæg udsået i vårbyg om foråret. 
 
Frøafgiftsfonden: Foreningen har som bekendt sæde i Brancheudvalget for Frø og i Frøafgiftsfonden. 
For information om aktiviteter i førstnævnte vil jeg henvise til udvalgets årsberetning. Fra 
Frøafgiftsfonden vil jeg nævne, at der for 2016 blev bevilliget penge til følgende aktiviteter på 
havefrøområdet: En ny spinatfrøsucces - det er en flerårig forsøgsrække under GUDP, dvs at vores 
produktionsafgiftsinbetalinger bliver suppleret med forskningsmidler udover dem fra produktions og 
promillefonden.  Aktiviteterne foregår både på Flakkebjerg og hos Seges. Forsøgene indeholder bl.a. 
direkte såning af spinat samt forsøg med identifikation og bekæmpelse af verticilium i 
spinatproduktionen. Herudover er der bevilliget penge til de såkaldte ukrudtsforsøg på Flakkebjerg, 
som har kørt i efterhånden mange år, og som branchen styrer efter hvis der justeres på 
ukrudtsbehandlinger i marken  
Så er der også en gentagelse fra sidste år, der hedder udfordringer i korsblomstrede havefrøafgrøder. 
Det er et yderst relevant emne, idet udfordringer sidste år på forsøgsstedet var så store, at forsøget 
måtte opgives, fordi det ganske enkelt blev ædt af fugle. Vi havde ellers fået lavet en meget 
interessant forsøgsplan, og jeg håber meget på, den bliver udført i år - pengene er som sagt bevilliget. 
Forsøget bliver i år udstationeret for at få større forsøgsareal. 
Vedr. nuværende GUDP forsøgsrække så udløber den i 2016, og der er overvejelser i gang om, 
hvorvidt nogle af indsatserne skal forlænges, og hvilke nye der skal inddrages til undersøgelse. 
Havefrøområdet bliver fint tilgodeset igennem Frøafgiftsfonden. 
Men det er altid et problem at få pengene til at slå til, når der hele tiden melder sig spørgsmål til 
besvarelse. Derfor arbejder vi i skrivende stund på, om der kan opnås yderligere alternative 
finansieringsmuligheder således, at vi kunne blive opdateret på svampeindsatser i spinat. Nu hvor 
Dithane ikke er relevant og Ridomil er udgået, er der faktisk mulighed for at inddrage andre 
svampemidler til brug i spinat, hvis de skønnes anvendelige, hvad teorien tyder på, og hvis vi kan få 
dem minor use godkendt.  
Det er midler som Proxanil, Revus - som allerede er ansøgt -, Switch, Ranman-top og Folpan, der kan 
gå ind med effekt på spinatsygdomme. Det er ydermere midler, som befinder sig i indbyrdes 
forskellige resistensgrupper og heller ikke er i samme grupper som Signum, Cantus og  Opera. Det vil 
gøre værktøjskassen større i spinat og også mindske resistens presset på f.eks. Signum. 
Eftersom finansieringen er et problem, er det hensigten at se, om kemifirmaerne kan se en gulerod i 
den forbindelse og måske løfte denne økonomiske opgave, foreløbig ligner det positive takter herfra.        
 
Årets forsøg Flakkebjerg. De efterhånden legendariske - eller i hvert fald traditionsrige ukrudtsforsøg 
i spinat hvor man afprøver jord og bladmidler - er igen i år afviklet planmæssigt. 
Midlerne er de velkendte comand+goltix og 3 gange herbasan. Herudover afprøvning af jordmidlerne 
Proman -  som ikke er godkendt i Danmark. Det siges stadigvæk at kunne komme, det er et 
linuronlignende middel med særlig effekt på melde, kamille, hyrdetaske og svinemælk. Dog bliver det 
ikke en afløser for Asulox.  
Venzar har været med i nogle år og kan bruges med særlig effekt på kamille, raps og et-årig rapgræs, 
men det er usikkert, om midlet vil blive godkendt i Danmark. 
Herudover er DFF afprøvet i mængderne fra 0,025 over 0,05 til 0,1 og konklusionen indtil videre er, at 
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det er den lave dosering, der kan være interessant som specialindsats over for eksempelvis store 
forekomster af agerstedmoder.  
Af bladmidler er det  Betanal/Herbasan, der er lokomotivet i indsatsen. Afprøvningsvis har der de 
seneste år været indsats omkring betanal power, der er en blanding af Phenmedipham og 
desmedipham. Tendensen med desmedihpham viser måske nok en lidt bedre ukrudtseffekt - og i 
årets forsøg bemærkelsesværdigt især på lægejordrøg der pletvis kan være et meget ondsindet 
ukrudt i havefrø.  
Der er imidlertid også en tendens til større skadevirkning og lidt mindre udbytter ved desmedipham, 
hvorfor konklusionen nok går i retning af de rene phenmedifamprodukter.  Andre kombinationer er 
en 6-deling af betanal i stedet for den traditionelle 3-deling dvs at køre hver 3.-4. dag i lav dosering i 
stedet for hver 6.-7. dag. En del af kunsten heri vil nok bestå i at få en klimamæssig aftale, så den plan 
holder. Der er dog en tendens til at udbringning i korte intervaller er mere skånsom end de normale. 
En sidste interessant ting vedr. bladsprøjtningerne er opsplitning af command doseringen, således at 
der før fremspiring køres med 0,1 command alene og herefter i hver af de 3 betanal sprøjtninger 
køres med  0,05 command iblandet. Det har i årets forsøg været mere skånsomt end udbringning af 
hele command mængden før fremspiring.  
Et fremtidigt centralt aspekt i forsøgene er behovsjusteret phenmedifam indsats for ikke at sløre 
effekt og toleranceforhold af jordmidler. Forstået på den måde at der i forsøgene altid er kørt med 
1,5 l betanal efterfulgt af 2 gange 1 liter / ha. Dog uden additiver. Det har i årets forsøg - og nogen 
sprøjtninger rundt i landet -  resulteret i skadepåvirkninger pga. jordmidlernes gode effekt i 2015 og 
det vil i min optik ikke være korrekt på den baggrund at ændre væsentligt på jordmiddelindsatsen, 
fordi vi ikke rammer den rette betanal mængde. 
Vedr. pak choy er det stadig Command og Galera, der er basismidler her. Boxer har været afprøvet 
efter fremspiring i kombination med de 2 førstnævnte midler og kan bruges, men må betragtes som 
et supplement til Command og Galera, hvis man har brug for Boxer-effekt.  
En sprøjteplan i pak choy kunne i år være f.eks 0,1 command før fremspiring 30.april, 1 l boxer efter 
fremspiring  11.maj. 9 dage senere 20.maj 0,3 galera + olie samt 10 dage senere igen 30.maj 1l 
boxer+0,1 command. Denne kombination har været afprøvet i forsøgene i 2015 med skadevirkninger 
i den lave og acceptable ende af, hvad der iøvrigt har været observeret. Blot lige for god ordens skyld 
skal måske nævnes, at Boxer endnu ikke er minor use godkendt til brug i pak choy. 
Lentagran har været med i afprøvningerne igen i år. Lentagran er et gammelt majsmiddel – det er et 
kontaktherbicid som har effekt på de fleste bredbladede ukrudtsarter, herunder dem man i gamle 
dage kaldte triazin-resistente arter som f.eks alm brandbæger, melder og sort natskygge, hvorfor 
midlet typisk blev brugt i blanding med f.eks  atrazin. Sidstnævnte bliver ikke en mulighed igen, men 
lentagran siges stadig at have mulighed for godkendelse i Danmark - vi må se. I gamle dage var 
doseringen på Lentagran  fra 1,5 til 2,0 kg/ha, men i pak choy-forsøgene anbefales ikke over 1 kg/ha, 
og først efter at løvblade er dannet. 
Flakkebjerg-forsøgene 2015 har også omfattet screeningsforsøg af Proman i 8 forskellige afgrøder 
som var vladbede, kørvel, lupin, purløg, timian, kruspersille, chrysantemum - den 8. skulle have været 
skorzonerrod, men den sidste blev desværre også destrueret af det rige fugleliv, der findes omkring 
Flakkebjerg. Derfor ingen resultater for denne art - men jeg tror dog godt, jeg for egen regning tør 
sige, at Proman vil være et rigtig godt middel i denne art.  
Bladbede og chrysantemum har vist forholdsvis stor følsomhed for Proman, men i de resterende 
nævnte arter vil der være muligheder for brug, hvis midlet bliver godkendt  i Danmark.            

N-fiks afgrøder: Afslutningsvis lidt kommentarer til N-fikserende afgrøder som  også har været et af 
foreninges såvel som mange andres ønsker til fremtidens lovpligtige efterafgrødeværktøjskasse. Jeg 
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har derhjemme sidste efterår lavet lidt forsøg for at se, om der var noget i det. Jeg lovede sidse år at 
tage nogle tal med i år om dette. 
Ideen er at samle N samt forbedre jordstrukturen til kommende års havefrø eller alm afgrøde. 
(Klipppegrønt resultater på tavlen) 
led 1 Der er udsået 10kg/ha til22 kr/kg af Ræddike,    
led 2 10kg/ha til 18kr kg af Ræddike vikke,    
led 3 14kg/hatil13kr/kg af Fodervikke,  
led 4 Spildkorn hvede,    
led 5 10 kg/ha til 28kr /kg af Alexandrinekløver+persisk kløver i snittet halm  
led 6 og 10kg alex/perser hvor halmen er fjernet.  

Sået 12.august med regn 13.august, så det var en fin etablering. 7.november er der klippet en 
kvadratmeter grønt for at måle N-optag med de på skærmen viste resultater. Led et og to er jeg lidt 
usikker på tallene fra, men de 4 næste er interessante. 
 
25.november er der udtaget N-min prøver overhead 2 igen de første 2 prøver lidt usikkerhed. Ved led 
3 med vikke bemærkes den forholdsvis lave N- min på trods af den meget opsamlede N i planten. 
Ikke meget mere end ræddiken og der er 2.5 gang så meget N i vikken. 
Vi ser spildhveden med forholdsvis høj N-min. 
Og vi ser kløveren med og uden snittet halm følge teorien med mindre N-min efter snittet halm. 
Forårsudtagning af N-min 18.marts overhead 3. 
Igen- ikke ikke meget strøm i jorden efter ræddike. 
led 3 vikke fin omsætning af N men ikke mere N mineraliseret end efter spildkorn i led 4 
led 5 og 6 forholdsvis lidt og hvor halmen er snittet ikke meget mere end efter ræddike 

Det stemmer udmærket overens med C/N forholdene som vi så det på slide 1 med et lavt tal for 
vikken og højere for kløveren, og dermed langsommere frigivelse - men kløveren har også væsentlig 
mindre N at frigive fra. 
Vi husker fra vores tid på landbrugets grundskolekursus, at høj C/N forhold kan immobilisere kvælstof 
på grund af mangel på N i forhold til kulstof, når mikroorganismerne nedbryder materiale, og dermed 
optager de N fra jorden i forbindelse med materialeomsætningen.  Og lavt C/N gør at 
mikroorganismerne får overskud af kvælstof, når de nedbryder materiale. Overskuddet  udskilles som 
ammonium N. og hvis C/N forhold er under ca 15, sker der en hurtig mineralisering. Andre 
jordbakterier omdanner igen ammonium til nitrat - ja, det var teorien, nogenlunde sådan som jeg 
husker den. 
 
Konklusioner og spørgsmål til årets efterafgrøde indsats 
Der er ingen tvivl om, at det er vikken, der er interessant - spørgsmålet er, hvor meget der bliver 
optaget i følgende forårsaafgrøde, og hvor meget der bliver udvasket. Det tør jeg ikke rigtig byde på.  

Ifølge projektet optiplant er der større udvaskning på våd sandjord end på tør lerjord, og også mere 
efter N fiks afgrøder, og det er nedbøren mere end det er jordtypen, der afgør udvaskningen.  
Forårsoptag ifølge optiplant svinger imellem 10 og 80 procent, det er ikke særligt præcist. Der er dog 
klare merudbytter i gennemsnit af årene 2013 til 2015 for efterafgrøder med N-fiks afgrøder. På 
sandjord i gennemsnit med N-fiks efterafgrøder er merudbyttet 5,7 hkg pr. ha. og på lerjord er 
merudbyttet ca 4,1 hkg/ha. 
For mit eget vedkommende har jeg regnet med 40kg/N/ha i mindre N-behov, end hvor der ikke har 
været N-fiks efterafgrøder - måske det nok er for meget at regne med. Men min vårbyg har fået 80 N 
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i NPK og så de beregnede 40 N i efterafgrøder = 120. Udbyttet var 88 hkg /ha., dog var protein kun 
8,5, så det blev ikke maltbyg, hvilket indikerer, at der var for lidt gødning tildelt.  
Økonomien: hvis vi antager, at der på lerjord giver 4,1 hkg merudbytte for N-fiks afgrøder, der kan 
sælges til 115, er det lig med ca 470kr pr ha og tager vi udgangspunkt i 14 kg vikkeudsæd til 13 kr/kg 
får vi 182 kr pr /ha + udbringning. Umiddelbart en rimelig forretning, hvis vi antager at der 
effektúeres 40 kg N som med ca 7 kr pr kg N lige ville koste 280 kr., hvis det skulle købes i 
handelsgødning.  
Man kan hermed købe sig til en lidt større N-kvote, hvis man har behov for det og efterafgrøderne  
bliver sat i vækst før - eller senest - 12.august. 
Jeg var 27.oktober på besøg hos LMO i Horsens for at se efterår 2015 efterafgrøderne og de var først 
etableret sidst i august med meget dårlig udvikling til følge - og dermed lavere N-optag og 
produktion. Tidlig etablering er altafgørende for et godt resultat, derfor kan man frygte, at hvis N-fiks 
afgrøder bliver godkendt til at opfylde lovkrav om efterafgrøder, så vil eftervirkningen formentlig 
blive sat alt for højt under afgrødekode 968. Dermed kan det være uinteressant pga. usikkerheden 
omkring etableringstidspunktet. 

 
Til slut sædvanligvis taksigelser til foreningens samarbejdspartnere - ingen nævnt, ingen glemt. Man 
ved selv, hvem der tænkes på. Men det er en fornøjelse med venlig imødekommenhed, når årets 
kontakter og mødeaktiviteter afvikles. Det er altid rart, når samarbejde sker i positiv dialog. 
Og husk foreningens avlerslogan, nemlig altid at alle trækker på samme hammel på samme tid og i 
samme retning. 

Tak fordi I lyttede. 
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