Efterafgrøder i Cirkulært landbrug på Samsø
Udført af Kasper Holm Kristensen og Knud Ravn Nielsen, LMO Planteavl.
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Resumé
Efterafgrøder har traditionelt været brugt i rigtig mange år på Samsø, som følge af en stor
kartoffelproduktion. Arealet med efterafgrøder er som følge af lovgivning på området steget betydeligt
over de seneste år. På den baggrund er der et ønske om at sætte endnu mere fokus på efterafgrøder. LMO
har i samarbejde med DLG, DSV‐Frø, FRDK og PH‐Pedersen udvalgt de arter der er med i demonstrationen
og de har leveret frøet. Der skal lyde en stor tak til alle firmaerne som deltog ved den første fremvisning
den 15. august, hvor de præsenterede de arter, som de hver især leverede.
Tidligt såede efterafgrøder, sået efter tidlige kartofler giver en god og kraftig efterafgrøde. Der er i
demonstrationen foretaget biomasseklip i ca. 8 cm højde i udvalgte parceller. Resultatet viser en biomasse
på næsten ingenting for langsomt voksende arter og helt op til 8 tons pr. ha i Sorghum. Dermed bindes en
stor mængde CO2, som er til gavn for jorden eller den kan bruges til andet formål som f.eks. produktion af
biogas i det Cirkulære Landbrug. Hvis den bruges til andet formål som f.eks. biogas, så bør den komme
tilbage til marken igen i form af afgasset biomasse lige som kompost også kan genanvendes.
Kompost tildelt efter såning af efterafgrøden kan have negativ effekt på etablering af efterafgrøden,
specielt græs har været hæmmet. Kompost har været mistænkt for at indeholde ukrudtsfrø med spireevne.
Spireprøver af komposten har ikke vist et eneste spirevilligt frø.
Den tidlige såning af efterafgrøder under de varme og tørre forhold i 2018 har favoriseret nogle arter af
efterafgrøder, mens andre er hæmmet. Specielt olieræddike har trivedes rigtig fint under disse forhold og
har dermed udkonkurreret andre arter.
I forhold til sanering af nematoder, så er der i demoen set meget spændende resultater, som dog skal
gentages, hvis resultaterne skal bruges i praksis.

Baggrund og introduktion
På Samsø har der været en meget lang tradition for at bruge efterafgrøder i sædskifter med kartofler for at
undgå opformering af kartoffelcystenematoder. Nematodecysterne sætter sig fast på kartoffelrødderne,
hvor de svulmer op til cyster og hindrer røddernes næringsstofoptagelse. Det er primært sorter af gul
sennep og olieræddike der kan reducere antallet af nematoder.
Arealet med efterafgrøder er på landsniveau steget i takt med større miljøkrav, som er kommet siden
Vandmiljøplan 1 trådte i kraft i 1998 med et krav på 6% og er i dag steget til over 28% af arealet. I figur 1
nedenfor ses udviklingen af arealet med efterafgrøder de seneste år.
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Figur 1: Antal bedrifter der anvender efterafgrøder inddelt som procent af bedriftens areal for 2011 (blå) og
2016 (orange) i %. Kilde: Landbrugskaraktestik for Samsø 2018

I ”Cirkulært landbrug på Samsø” er fremvisning af efterafgrøder en lille del af projektet. Formålet med
denne del har været at demonstrere nye og kendte kombinationer af efterafgrøder og diskutere deres
påvirkning af næringsstoffer, kulstof og ikke mindst jordens frugtbarhed. Desuden at demonstrere,
eksemplificere virkning af samt fordele/ulemper ved kompost i intensive sædskifter. Samt sluttelig
katalysere en diskussion mellem landmænd og formidle resultaterne til en bredere offentlighed.

For at sætte fokus på efterafgrøder og jordens værdi som dyrkningsmedie har LMO i samarbejde med
Samsø Kommune med tilskud fra Veluxfonden gennemført demonstration med efterafgrøder. Der er udført
demonstrationer på 3 lokaliteter med tre forskellige fokusområder, typer af efterafgrøder, kompost og
nematoder. Demonstrationen har været præget af en usædvanlig tør sæson, hvor etablering har givet
udfordringer. Den første demonstration er sået den 7. juli i knastør jord, men vandet med bare 10 mm lige
efter såning. Vandingen sikrede mange af arterne kom rigtig godt fra start.

Beskrivelse af demonstrationsarealerne
Projektet er lavet som demonstration, da formålet har været at vise effekten af efterafgrøder og kompost.
Det vil sige, at der ikke er lavet gentagelser som i rigtige forsøg, og derfor kan der ikke beregnes en Lsd
værdi, som fortæller, hvor sikre resultaterne er. Resultaterne vurderes dog, at være så pålidelige, at de er
retningsgivende, men små forskelle må ikke bruges til at konkludere, at der er forskel mellem parcellerne.
Beskrivelse Efterafgrøder
Demo’en med efterafgrøder er sået den 7. juni og vandet med 10 mm lige efter såning. Der er sidst i
oktober foretaget biomasse klip i udvalgte parceller for at belyse, hvor stor tilvækst, de enkelte arter har
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haft. 2 x 10 arter (i alt 20 arter) er sået i 3 meters parceller i halvdelen af markens længde. 9 arter er sået på
tværs af 10 af arterne for at få et stort antal blandinger med nye observationer, se figur 1 med skitse af
demo’en. På billede 1 ses dronefoto af demonstrationsarealet, hvor den halvdel af marken til venstre er
brugt til demonstrationen. Det ses tydeligt at der er store kraftige efterafgrøder i mange af parcellerne.

Billede 1. Efterafgrødedemo Langemark. Foto Knud Ravn Nielsen
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Figur 1. Skitse viser hvilke arter som er sået på kryds og tværs.

Beskrivelse og resultat af kompost demo
Organisk materiale som kompost kan også være med til at forbedre jordens egenskaber over tid. I Det
cirkulære Landbrug ser vi et stort potentiale i at bruge alle former for organisk materiale til forbedring af
jordens biologiske tilstand.
Etableringen af demo’en med kompost blev udsat til den 15. august, hvor der var kommet nedbør og
mulighed for at efterafgrøderne igen kunne spire. Organisk materiale som kompost kan være med til at
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forbedre jordens egenskaber over tid. I det cirkulære landbrug ser vi et stort potentiale i at bruge alle
former for organisk materiale til forbedring af jordens biologiske tilstand.
Komposten er afprøvet i en mindre demo, hvor der er udsået arterne olieræddike, rajgræs, sorghum,
honningurt og sort havre. På tværs af arterne er udspredt henholdsvis 20, 40 og 60 ton kompost pr. ha.
Den type kompost, som er anvendt i vores demonstration, indeholder en del små træstykker, og der vil
være en langsom omsætning. I demoen ses ikke positive effekter på efterafgrøden, men derimod ser det ud
til at den bruger kvælstof, da organisk stof skal bruge kvælstof til omsætning. Det ses meget tydeligt på
rajgræs som er sat meget tilbage, men også olieræddike og honningurt er påvirket. Den negative effekt kan
også stamme fra andet end mangel på kvælstof. Hvis den negative effekt stammer fra kvælstof, må det
formodes, at en kvælstoffikserende art som f.eks. vikke til dels vil kunne kompensere for dette. Hvis der
kommer en positiv kvælstofeffekt af komposten, så forventes den først de følgende år. På billede nr. 3 ses
kompost spredt efter såning af en græsefterafgrøde.
Kompost er mistænkt for at medvirke til spredning af ukrudtsfrø. I den forbindelse er der udtaget en prøve
af komposten, som der er lavet spireanalyse på, men analysen af prøverne viser, at der ikke er fremspiret
en eneste plante. I demoen ses ikke fremspiring af ukrudt. Ved den sidste fremvisning den 31. oktober
kunne den findes bynkeambrosie i marken, hvor der tidligere år også har været spredt kompost. Se billede
2. En af deltagerne ved fremvisningen kunne fortælle, at han havde set denne plante på marker, hvor han
havde spredt kompost. Det kan ikke siges om det stammer fra kompost spredt i tidligere år.
I kompostforsøget er også udsået Sorghum for at vise forskellen i tilvæksten, når den er sået henholdsvis
den 7. juli og den 15. august (billede 4).

Billede 2. Bynkeambrosie. Foto Knud Ravn Nielsen
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Billede 3. Tildeling af kompost til efterafgrøde. Foto Kasper Holm Kristensen

Billede 4. Sorghum sået den 20/8. Foto Kasper Holm Kristensen
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Beskrivelse af enkeltarter og blandinger
Blanding af arter
En efterafgrøde som honningurt er værtsplante for Mycorrhiza svampen, som den lever i symbiose med.
Mycorrhiza får bl.a. nogle sukkerstoffer fra værtsplanten og giver til gengæld fosfor tilbage fra sit meget
vidtforgrenede net i jorden. Korsblomstrede afgrøder kan Mycorrhiza ikke leve på og den reduceres kraftigt
i en rapsmark og formodes at være de samme for en korsblomstret efterafgrøde. Derfor ønskes en blanding
af arter for at opnå en bredere effekt af efterafgrødernes gode effekt. Ud fra Figur 3 kan en god faglig
blanding være vikke, cikorie, sandhavre, honningurt og enkelte olieræddiker. Det er en blanding med
kvælstoffikserede planter, som giver en mere levende jord, der er dybdegående og overvintrende rodnet
som holder på og fanger kvælstof som evt. kan være til overs. Meget organisk materiale og frø giver foder
til forskellig vildt. Det er en uprøvet blanding, der har fundet inspiration fra denne demo. Det rigtige
blandingsforhold skal findes og afprøves i kommende år. Bemærk kvælstof fikserede planter ikke er lovlig at
anvende i de forskellige typer af lovmæssige efterafgrøder!

Figur 3. Resultat af, hvordan de enkelte arter klarer sig i forhold til hinanden. Der er givet karakterer for de
enkelte arter i blanding. 0= ingen af denne art 10 = fuldt plantedække af den ene art. Olieræddike har fået
karakteren 10 i næsten alle tilfælde, og de fleste blandingspartnere er udkonkurreret.

Beskrivelse af arterne
I demoen har vi kunnet se forskelle på, hvor godt de forskellige arter har klaret sig i forhold til hinanden. Vi
har også kunnet se, at de langsomt voksende arter ikke har kunnet holde ukrudtet tilbage. det har betydet,
at vi har luget flere af disse parceller. I år har det specielt været melder, som har været en udfordring.
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Meningen med de langsomt voksende arter er jo, at de skal være i blanding med andre arter og derfor
behøver ukrudt ikke at blive et problem. I nedenstående følger en faglig beskrivelse af de enkelte arter og
blandinger. Der tages ikke stilling til, hvorvidt arterne kan bruges til lovmæssige efterafgrøder. Regler
ændre sig over tid, og hvad der ikke er aktuelt i dag kan blive det i fremtiden.
Olieræddike er kendt for at kunne vokse godt til, hvilket den også har gjort her. Olieræddike er en god
blandingspartner til de langsomt voksende arter. Specielt i år har vi set, at den kan være dominerende i
blandinger, og andelen af olieræddiker skal være mindre. Det er nok generelt gældende ved tidlig såning,
og et bud kan være at den skal udsås med max 3 kg pr. ha i blanding.
Honningurt etablerer sig ikke altid så godt ved såning i august, men her ved tidlig såning har den klaret sig
rigtig godt. Den er god til at dække af for ukrudt og ved såning i renbestand først i august ser vi at den kan
bekæmpe alt ukrudt.
Sorghum er en ny art i Danmark, der vokser helt fantastik ved den tidlige såning og kvitterer virkelig for det
varme vejr, som også har givet en meget varm jord. Planteklip viser at sorghum har givet et udbytte på over
8 ton tørstof, som kan være interessant i forhold til biomasse. Vurderet på demoarealet, så er dens rod er
ikke så kraftig som majsens og må forventes at blive hurtigere omsat og give mindre udfordringer i en
kommende kartoffelmark. Konkurrencemæssigt har sorghum udkonkurreret ukrudtet, men den ser ud til at
være meget følsom over for andre kraftigt voksende afgrøder, som olieræddike med hurtig vækststart. Hvis
der findes langsomt voksende arter, som kan stå i skygge kan den måske blandes med disse. I demoen med
kompost er den sået midt i august og planten er ikke blevet mere end 5‐10 cm. Se billede 8.
Sommervikke plejer at være god til at vokse til og give konkurrence til ukrudtet. Det har den ikke gjort her.
I demoen så vi skader af insekter som sugede på bladene, som formodes at være årsagen til den
begrænsede vækst. En interessant observation var, at der ikke var skadet på den, hvor den stod i ”læ”
under f.eks. Sorghum, men her var konkurrencen for kraftig. Efter der kom vand, fik vikken fat og udviklede
sig godt, men den er foretrukket foder af hare og specielt råvildt, så derfor kom den aldrig til at fylde så
meget.
Cikorie syner ikke af så meget over jorden, men har en kraftig vækst under jorden med en kraftig pælerod.
Den er langsomt startende og kræver derfor en tidlig såning. I dette tilfælde har den vokset rimeligt, men
har haft lidt problemer med spiringen i den tørre jord og ligeså en langsommere vækst efterfølgende.
Cikorie er en art, som har sin berettigelse, hvis såning sker inden midt juli og egner sig fint i blandinger.
Cikorie er foretrukket foder af hare og råvildt.
Sort havre har klaret sig rigtig fint under de tørre forhold. Er åben i sin vækst vil den være oplagt i blanding
med andre arter. Den har gode sanerende evner i mange sædskifter, og den er på verdensplan den mest
anvendte efterafgrøde.
Inkarnat kløver er en kraftig kløver, men stadig langsomt voksende og har ikke så stor konkurrenceevne
over for ukrudt i starten, og egner sig derfor godt i blanding med andre arter. Den er kvælstoffikserende og
derfor interessant for jordens frugtbarhed.
Serradel er en meget langsom voksende art, som kan undersås i dæksæd. Den kan være svær at etablere,
så den spirer og kommer godt i gang, og det har også været tilfældet her.
Græs og kløvergræs er godt etableret og kommet rigtig godt, men konkurrenceevnen er ikke så god fra
starten. Udfordringen har været manglende vand, som har begrænset væksten. Det må forventes at kunne
være væsentlig bedre andre år, men Samsø er generelt udfordret med en lille nedbørsmængde. Græs kan
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måske være en god afgrøde at have i bunden af en blanding, da den er god til vækst under jorden og give
en forbedret struktur i jorden. Ved sidste fremvisning den 31. oktober var det den art, som havde de fleste
rødder i en ½ meters dybde.
Rug er en art som holder sig helt nede ved jorden og ikke strækker sig uden vernalisering. Vernalisering
betyder, at planten skal have en kuldeperiode inden den strækker sig og sætter frø. Rug er mistænkt for at
have allelopatiske egenskaber, hvilket vil sige den udskiller stoffer, som er giftige over for andre planter, og
de dermed ikke trives så godt. Det er set i forsøg, at rug som efterafgrøde ikke har nogen positiv effekt på
efterfølgende afgrøde eller måske ligefrem negativ effekt. Derfor anbefales rug ikke som efterafgrøde.
Efterafgrødeblandinger var der også et par stykker af. Det som der i år har kendetegnet disse gode
blandinger er, at olieræddiken har været for dominerende og med fordel har kunnet udgøre en mindre del
af blandingen. Blandinger er som tidligere beskrevet gode til at give en mere sund og levende jord afhængig
af, hvordan de er sammensat.
Biomasse
I forbindelse med demoen er der lavet planteklip og biomassen er bestemt. I figur 4 nedenfor kan ses, hvor
stor en produktion over jorden de enkelte arter har lavet. Det er værd at bemærke, at der har været en
meget stor produktion i specielt sorghum, men også olieræddike og blandinger med olieræddike er godt
med. Det vil sige, at det vil være muligt at have en betydelig produktion af biomasse til evt. biogasanlæg.
Men hvis der først høstes kartofler på et areal og efterfølgende 7 ton tørstof over jorden i efterafgrøden, så
fjernes der rigtig meget, og jorden udpines for kulstof og bliver mindre dyrkningssikker. Den store biomasse
betyder også, at der er samlet en stor mængde Co2 fra luften. Der er en stor forskel på, hvor stor del af
plantens biomasse, som er i henholdsvis rod og top. En græsefterafgrøde vil give et mindre udbytte til høst
og en større andel af biomasseandel i roden og dermed bidrage til opbygning af kulstof i jorden.
Bruges de kraftige efterafgrøder som en grønmasse, der nedmuldes, så tilføres der en ganske betydelig
mængde af liv og organisk masse til jorden. Ligeledes er der opsamlet en betydelig mængde N, som er til
glæde for kommende afgrøde. Der er ikke lavet analyse af de forskellige arter, men Seges har i dette efterår
også udtaget planteklip og fundet følgende indhold af N i forskellige efterafgrøder: Korn 4,2%, Olieræddike
3,9 %, ”diverse” efterafgrøder 3,4 % og vinterraps 4,5 %. Kilde: Seges i regi af GUDP projektet SAT‐N. Det
betyder, at der i den overjordiske del af planten er optaget omkring 230 kg N! Det betyder dog ikke, at
denne mængde er til rådighed for næste afgrøde, men vi kan måske regne med op til 50 %. Det vil sige, at
en vårbyg er næsten fuld forsynet med N fra en olieræddike efterafgrøde, men om vi tør at tro på det
kræver yderligere undersøgelse. En art som sorghum forventes at have et højt C/N forhold og stiller
dermed ikke 50 % til rådighed første år.
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Figur 4. Oversigt over biomasse. Udbyttet i en silomajs er taget med til sammenligning. Y‐Akse til venstre kg
tørstof/ha. Y‐Akse til højre kg våd vægt/ha.

Natur og biodiversitet
Ved brug af efterafgrøder, specielt i blandinger opnås en større biodiversitet for såvel insekter, fugle og
andet vildt. For eksempel er honningurt perfekt for bier og humlebier, og den blomstrer på et tidspunkt,
hvor der ellers ikke er så meget til dem. I andre blomsterne efterafgrøder finder vi normalt mange insekter
som flyver rundt på en solskinsdag, især sommerfugle ser vi flere af. Insekterne danner fødegrundlag for
mange fugle bl.a. fasaner og agerhøns nyder godt af disse.
Det større vildt som hare, rådyr m.v. nyder også godt af efterafgrøderne, både ved at de kan skjule sig i
dem, men også som fødegrundlag. I demoen ses mange spor efter både hare og rådyr, som helt klart
foretrækker cikorie og vikke. Se billede 5, 6 og 7.
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Billede 5. Rådyr taget på fersk gerning. Foto Kasper Holm Kristensen

Billede 6. Cikorie bidt af. Foto Kasper Holm Kristensen

Billede 7. Vikke bidt af. Foto Kasper Holm Kristensen
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Nematoder og efterafgrøder
Kartoffelcystenematoder. Fra Holland og øen Jersey fortælles om virkning af raketblad på
kartoffelnematoder, Jersey Evening Post 10 november 2015. Kartoffelproducenten ”Jersey Royal
Company” har gennemført forsøg med raketblad i flere år. De engelske erfaringer er, at man har set
populationer af kartoffelcyste‐nematode blive mindre. Det tager dog et helt år før man ser fald i
kartoffelnematoder.
I demonstration 3 er både udplantet og udsået raketblad (Solanum sisymbriifolium) for at se, hvordan den
trives under danske forhold, se billede 8. Arealet moniteres på længere sigt for fremspiring af raketblad fra
forsøget. Det undersøges om spildplanter bliver et problem.

Billede 8. Raketblad udplantet på Samsø. Foto Knud Ravn Nielsen
Fritlevende nematoder. Fra Holland og Tyskland angives, at nogle efterafgrøder, f.eks. dobbeltresistente
olieræddikesorter, nedsætter angreb af den fritlevende nematode Trichodoridae. I forsøget har de
dobbeltresistente olieræddikesorter været Angus, Control, Contra og Defender.
Trichodoridae kan genere kartofler under kolde og våde forhold, som er tilstede, hvis ikke jorden bliver
varmet op efter etablering af kartoflerne. Da de tidlige kartofler dækkes med plast eller folie, varmes
jorden, hvis der kommer sol nok. Virkningen af plasten er normalt langsomst ved de tidligst etablerede
kartofler, der sættes i begyndelsen af marts, fordi her er jorden koldest og indeholder mest vand. Her vil de
fritlevende nematoder kunne opformeres og genere kartoflerne, selvom kartoflerne er dækket med plast
og folie. Derfor vil der altid være en interesse i at holde de fritlevende nematoder i ave ved produktion af
tidlige kartofler.
I efterafgrødeforsøget efter tidlige kartofler blev der taget jordprøver i oktober. Vi fandt ikke virkning af
olieræddike på de fritlevende nematoder på dette tidspunkt, fordi parcellen uden efterafgrøder ikke viste
indhold af fritlevende nematoder, ligesom inden af parcellerne med efterafgrøder heller ikke gjorde.
Det vil være meget klogt at tage nematodprøver igen til forår i marts. Arealet, hvor efterafgrødeforsøget
har ligget på er enestående, fordi der har været dyrket tidlige kartofler her kontinuert i over 30 år.
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Udfordringer og begrænsninger ved efterafgrøder
Udfordringer i forhold til efterafgrøder har vi set nogle af i forbindelse med demonstrationen.
Ukrudt og specielt melder har været den store udfordring i år. I dag har vi mulighed for at vælge en
efterafgrøde, som er hurtig i etableringsfasen og har en stærk konkurrenceevne over for ukrudt. I
forsøgene har olieræddike, honningurt og sorghum kunnet udkonkurrere ukrudtet uden lugning.
Fra praksis ses, at ukrudt i en mark med efterafgrøder kan give en stor opformering af frø til de kommende
år, at det vil betyde et ekstra forbrug af kemi i en lang årrække efterfølgende. Det kan også betyde, at
ukrudtsbekæmpelsen blive noget nær umulig i en special afgrøde og at den mislykkes. Derfor vil det være
interessant at undersøge blandinger yderlig og se på konkurrenceevnen. En anden mulighed vil være at
bruge ganske lidt kemi til at begrænse ukrudt, men det er i dag ikke muligt på grund af lovgivning.
En helt anden udfordring i forhold til etablering af efterafgrøderne er at opnå tilstrækkelig med fugt til at de
forskellige arter kan spire. Derfor blev demoen med efterafgrøde vandet. Det er naturligvis en ekstra
udfordring med en udgift til følge. Hvis det er muligt at vande, og vi regner på de variable omkostninger til
en pris på 175 for vanding med 10 mm, så er det rentabelt at vande sine efterafgrøder. Kilde: Farmtal.dk
Den tidlige etablering giver en lagt større optagelse af kvælstof m.v. og det sikre en plante som kan lave en
sanering ar nematoder.

Forslag til nye aktiviteter
Dette års demonstration har givet nogle svar, men også givet grobund for, at flere ting kan undersøges
nærmere. Specielt vil det være interessant at tage ”Ideer til videreførelse”, fordi forarbejdet er udført, og
det vil være en skam det ikke bruges.

Ideer til videreførelse
Til foråret vil det være en god ide at udtage prøver til undersøgelse af nematoder i de samme parceller,
som der er udtaget prøver i, i efteråret for at se, om der er fund af fritlevende nemtoder i udyrket og et
lavere antal fritlevende nematoder i de forskellige efterafgrødetyper.
At der på arealet med de mange efterafgrøder etableres vårbyg med tildeling af bare 30 kg N til vurdering
af effekten af efterafgrødene på følgende afgrøde. Resultatet kan vurderes via NDVI målinger, som er et
udtryk for, hvor stor en biomasse planten har. Der kan måles med N‐testeren, som viser hvor meget N
planten mangler at få tilført. Det vil kunne give nogle meget interessante observationer til brug for at
vurdere værdien af efterafgrøden for næste afgrøde. Hvis det skal være rigtig spændende, så skal der være
kartofler efter efterafgrøderne. Det bliver væsentlig mere omfattende i forhold til at få nogle resultater og
der må forventes der skal gives en større kompensation til værten.
Der laves yderlige undersøgelser af arternes evne til at sanere for nematoder. Effekten af raketblad har
været yderst overraskende og ønskes forsat i 2019. Der følges op med nematodprøver i foråret 2019.
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Tidligt etablerede efterafgrøder sætter, men det vides ikke om de kan spire. Derfor vil en spiretest af frø
som er på efterafgrøderne derude nu. I grønsags og kartoffelproduktionen er opformering af ukrudt meget
uønsket og dermed også efterafgrøder.

Andre ideer til demonstrationer og forsøg
Det kan være spændende at arbejde videre med nogle efterafgrødeblandinger for at finde nogle, hvor de
forskellige arter trives godt sammen. Vi skal finde det rette blandingsforhold, så bl.a. olieræddiken ikke
udkonkurrerer de andre arter som i 2018, det er nok specielt en udfordring ved tidlig såning efter kartofler.
Det vil være interessant at få afprøvet hvilke arter, der etableres bedst under tørre forhold. Det kræver
naturligvis en tør periode, men jorden kan næsten altid harves tør.
Det vil være interessant at afprøve et udvalg af de arter, som var med i år, for at se om de klarer sig lige så
godt igen. Her tænkes specielt på sorghum, men også vikke, cikorie, kløver m.v. vil være interessant at se
igen.
Det vil være interessant at se på, om der er nogle ukrudtsmidler fra bl.a. kartofler, som nogle af arterne
ikke kan tåle. Men også se hvilken kemi efterafgrøderne kan tåle, hvis man tænker på at underså
efterafgrøderne i en kornmark og dermed undersøge, om det er muligt at underså og foretage en
tilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse.
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