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Har prøvet hestebønner som efterafgrøde
Niels Ulriksen sætter stor pris 
på efterafgrøder og vil gerne 
eksperimentere mere med 
forskellige efterafgrøder i 
forskellige blandinger.

EFTERAFGRØDER

AF JØRGEN P. JENSEN

Brødrene Ulriksen på Nordfyn lægger 
fl est mulige efterafgrøder ind i sædskif-

tet, da de ser en positiv værdi i at holde mar-
kerne med plantedække i efteråret.

- Jeg nedvisner så vidt muligt først efteraf-
grøderne i december for at få mest mulig effekt 
ud af dem. Og lader derefter marken ligge 
urørt til såning i foråret, siger Niels Ulriksen.

De harver let inden forårssåningen for at 
skære de visne efterafgrødeplanter i stykker 
og løfte dem op til at tørre.

Der sås ikke direkte i den overvintrede ef-
terafgrøde, da det kræver en særlig såmaskine.

- Det kunne så være vores næste skridt. Men 
det fungerer fi nt, som vi kører det i dag, så vi 
føler ikke behovet for at udskifte den Horsch 
Focus-såmaskine, som vi kører med.

- Vi bruger udvalgte principper fra Conser-
vation Agriculture uden at følge konceptet 
fuldt ud, fastslår Niels Ulriksen.

Han indkøber oftest færdigblandet efteraf-
grødeudsæd i storsække indeholdende olie-
ræddike og honningurt.

Mærkbar bedre jord
I sidste års regnfulde sensommer kunne brød-
rene ikke nå at så alle deres pligtige efteraf-
grøder indenfor tidsfristen, men kom nogle 
få dage for sent.

- Det koster os så 
1.000 kg N i år af vores 
kvælstofkvote, fortæl-
ler Niels Ulriksen.

Der skulle sidste år 

høstes mellem bygerne, sås vinterraps, og 
mejetærskerne gik i stykker.

- Den er blevet udskiftet til i år, så vi ikke skal 
opleve det igen.

Han overvejer gerne en 
etablering af efterafgrøden 
inden høst, hvis det ser pres-
set ud allerede midtsommer.

- Vi lægger vægt på at få 
mest muligt ud af efteraf-
grøderne og have dem i gang 
straks efter mejetærskeren. 
I oktober vokser de ikke ret 
meget.

Jordstruktur
Efter de snart 20 år, hvor brød-
rene har kørt pløjefrit og med 

Havre er en god 
forfrugt i et 
kornrigt sædskifte
I snart 20 år har brødrene Ul-
riksen dyrket deres foderkorn 
til svinebesætningen pløjefrit. 
Og de seneste ti år har de også 
presset fl est mulige efterafgrø-
der ind i sædskiftet.

SÆDSKIFTE

AF JØRGEN P. JENSEN

Brødrene Niels og Mogens Ulriksen over-
tog driften af deres fars gård i Fremmelev 

på Nordfyn i 2002.
- Da vores far stoppede, og vi skulle til at in-

vestere i ny plov, besluttede vi at tage springet 
og gå over til pløjefri dyrkning, fortæller Niels 
Ulriksen.

Det har de ikke siden fortrudt.
Yderligere er indenfor de sidste 10 år kommet 

til, at brødrene tilstræber 100 procent grønne 
marker via maksimal brug af efterafgrøder.

- Vores sædskifte kan imidlertid kun klare 
lovkravene, hvis vi nogle år har udlagt 104 hek-

tar med mellemafgrøder. De tæller dog kun 
halvt i efterafgrødekravet. I alt har vi 279 hektar 
efterafgrøder med 93 hektar målrettede og 82 
hektar pligtige og MFO-efterafgrøder.

Forebyg græsukrudt
Det er arealet med vintersæd, der presser plan-
tedækket over i mellemafgrøder.

- Vi har for eksempel ikke 2. års hvede eller 
vinterbyg, men udelukkende førsteårs-hvede. 
Desuden rødsvingel, vinterraps og lidt rug.

Af vårafgrøder dyrkes havre, vårbyg og he-
stebønner.

Sædskifteplanen lægges ikke mindst ud fra at 
forebygge problemer med græsukrudt.

- Vi har måttet undlade rødsvingel i et par år 
på grund af væselhale, fortæller Niels Ulriksen.

- Nu lægger vi altid to år med vårbyg før røds-
vingel for at få ryddet op for græsukrudt inden 
frøgræsset.

Vinterbyg er no go
Hestebønner og vinterraps er også gode afgrø-
der til at sanere for græsukrudt.

- Derimod er vinterbyg udelukket for os. Bare 
lidt græsukrudtsproblemer bliver hurtigt vold-

De visne efterafgrøder stikker 
endnu op over den forårssåede 
vårbyg hos brødrene Ulriksen på 
Nordfyn. Fotos: Jørgen P. Jensen

Efter snart 20 år, hvor brødrene har kørt 
pløjefrit og med efterafgrøder, kan de tydeligt 
mærke en forbedring af jordens struktur. - 
Tunge maskiner som gyllevogn i fugtigt vejr 
giver ikke længere strukturskader i jorden, 
fortæller Niels Ulriksen.

Kornafgrø-
derne fra de 
500 dyrkede 
hektar går til 
foder til 
ejendommens 
svinebesæt-
ning på godt 
1.000 søer 
med tilhøren-
de slagtesvi-
neproduktion.

Endelig 
silede regnen 
ned i tirsdags, 
hvor gyllevog-
nen fra 
brødrene 
Ulriksens 
svinebesæt-
ning er på vej 
ud til deres 
hvedemarker 
med den 
sidste gylle.
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efterafgrøder, kan de tydeligt mærke en forbedring af 
jordens struktur.

- Efterafgrøderne sørger for en god afdræning af 
jorden, de samler rest-gødning op og sparer på mar-
karbejdet. Desuden kan vi lide at gøre noget for dy-
relivet i marken, hvor en efterafgrødemark ofte står 
grøn helt frem til starten af januar.

- I år har vi faktisk oplevet, at olieræddike har over-
levet både nedsprøjtning og vinteren. I vores 30 hektar 
hestebønner var der olieræddike, lige til jeg ukrudts-
sprøjtede efter såning af hestebønnerne, fortæller han.

Færdige frøblandinger
Niels Ulriksen vil gerne have mere frit valg af plante-
arter til at bruge som efterafgrøder både i de pligtige 
og frivillige.

- Vi vil for eksempel gerne prøve fl ere typer af bælg-
planter, da efterafgrøderne nogle år mangler kvælstof.

- Efterafgrødeudsæd er jo ikke billig, så det er med at 
få mest muligt ud af det. Vi vil gerne eksperimentere 
på forskellig vis, men de lovgivningsmæssige krav 
giver ikke meget plads til det.

Han prøver både Terra Gold-frøblandingerne fra 
shopFRDK og hestebønner som efterafgrøde med 
godt resultat.

- Vi har prøvet at så hestebønner og vinterraps 
sammen som efterafgrødeforsøg – også med godt 
resultat, slutter Niels Ulriksen.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

somme med vinterbyg, ligesom vinterbyggen i sig selv 
bliver ukrudt i efterfølgende afgrøder.

Af andre vekselafgrøder i sædskiftet har brødrene fundet 
havre som både god, sanerende og samtidig velegnet til 
at komme i smågrisefodret og drægtighedsfoder til deres 
svinebesætning på godt 1.000 søer og en årlig produktion 
af 2.500 slagtesvin og 34.000 smågrise.

- Så havre er også en forfrugt for os. Desuden tillægger 
vi rødsvinglen en forfrugtsværdi til efterfølgende vårbyg 
efterfulgt af vinterhvede, siger Niels Ulriksen.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

Niels Ulriksen driver et I/S sammen med 
sin bror, Mogens Ulriksen, ved Fremmelev 
på Nordfyn. - Vi prøver at få fl est mulige 
efterafgrøder ind i vores sædskifte, 
fortæller han. Fotos: Jørgen P. Jensen

Flotte afgrøder 
savner vand 
og varme
Let morgenfrost gav lidt 
svidning på rødsvinglen 
efter vækstregulering hos 
Niels Ulriksen på Nordfyn. 
- Men jeg er rigtig godt til-
freds med afgrøderne lige 
nu, fastslår han.

AFGRØDER

AF JØRGEN P. JENSEN

Vi har valgt at skubbe udkørslen 
af gyllen væk fra de uger, hvor der 

var varmt, fortæller Niels Ulriksen, 
samtidig med at regnen (tirsdag efter-
middag, red.) siler ned i en kraftig byge 
– som ikke langt derfra gik over i hagl.

Niels Ulriksen driver sammen med 
sin bror, Mogens Ulriksen, et landbrug 
med godt 1.000 søer og 500 dyrkede 
hektar ved Fremmelev på Nordfyn.

- Vi har set rim på græsset her et par 
morgener. Jeg har været ude at sprøjte 
vores rødsvingel med stråforkortning 
en morgen og kunne efterfølgende se, 

at rødsvinglen blev lidt svidt på grund 
af kulden.

Godt tilfreds
- Til gengæld er vi næsten fri for syg-
domme og skadedyr. Vi har kun sprøjtet 
en gang i rugen og skal nok ikke mere. 
Og egentlig ventede vi meget svamp 
efter den milde vinter, siger Niels Ul-
riksen.

- Vækstreguleringen bliver i år hoved-
sagelig styret med senere gødning. og 
i hvede sprøjtes med Broadway, som 
også giver en vis vækstregulering.

Vinterhveden har først lige fået svam-
pesprøjtning her i weekenden, mens 
vinterrapsen blev sprøjtet i uge 17.

- Det er mange år siden, vi har set 
en så lang blomstring, som vi ser i år – 
hvilket nok er udmærket.

Generelt er Niels Ulriksen rigtig godt 
tilfreds med afgrødernes tilstand netop 
nu.

- Dog meget gerne mere regn end det, 
vi får lige nu, fastslår han.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

Markmand Peter Hansen har arbejdet snart fem år hos brødrene Ulriksen.

Spredebommen var ved at blive 
klappet sammen i tirsdags, da den 
sidste svinegylle blev spredt ud på 
hvedemarkerne hos brødrene 
Ulriksen. Fotos: Jørgen P. Jensen


