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Tog springet fra pløjning  
til direkte såning på én gang
Planteavler ved Horn-
syld, der længe har 
ledt efter et system, 
som kunne sikre bedre 
afdræning samtidig 
med såning direkte i 
stubben, ser Claydon-
systemet som en  
løsning.

AF KAJ LUND SØRENSEN

Alfred Olesen, som dri-
ver godt 300 hektar JB6-

7 jord i Hornsyld, gik sidste 
efterår direkte fra traditionel 
jordbearbejdning til direkte 
såning. Det engelske Claydon-
system erstattede ploven og 
rotorharven, der blev solgt.

- Jeg kunne ikke se det lo-
giske i den hidtidige drift, og 
jeg kunne ikke se en fremtid 
for planteproduktionen, hvis 
ikke der blev foretaget nogle 
ændringer, forklarer Alfred 
Olesen, som har taget sprin-
get fra plov til direkte såning 
på én gang.

Han påpeger, at der skal 
være en fortjeneste ved drif-
ten og vurderer, at det blandt 
andet kan gøres ved at skære 
ned på omkostningerne til 
etablering af afgrøderne.

Fulgt udviklingen 
i 30 år
Den østjyske planteavler har 
gennem 30 år fulgt udviklin-
gen i jordbehandling og i no-till 
mange steder i verden – blandt 
andet i Canada – men har ikke 
vurderet, at de eksisterende 
maskiner egnede sig til de dan-
ske nedbørsmængder.

- Andre steder laves en 
skål under frøet for at holde 
på vandet. I Danmark skal vi 
dræne jorden, for at undgå at 
udsæden rådner.

- Jeg har ledt efter et system, 
der kunne sikre bedre afdræ-
ning samtidig med såning 
direkte i stubben, forklarer 

Alfred Olesen, som har holdt 
øje med Claydon-systemet i 
et par år.

Sønnens fortjeneste
Ændringen af dyrkningsme-
toden er sket i samarbejde 
med sønnen Christian Ole-
sen, som blandt andet besøgte 
Claydon-farmen i England tre 
gange, hvor han kiggede drif-
ten grundigt efter. Christian 
Olesens fortsatte arbejde med 
at udvikle og udbrede syste-
met blev desværre afbrudt ved 
hans pludselige død i februar.

- Det er Christian, der skal 
have æren for omstillingen her 
på Tværsiggård, det er hans 
fortjeneste, at det er gået så 
godt, understreger Alfred Ole-
sen.

Lovende resulter
Det ekstremt våde efterår har 
været et yderst udfordrende 
tidspunkt at starte op med di-
rekte såning og et nyt redskab. 
Til trods for de vanskelige for-
hold, ser resultaterne meget 
lovende ud.

- Jeg tror, at det er et godt 
koncept, at vi kun rører ved 
noget af den øverste del af jor-
den. Vi undgår at konservere 
ukrudtsgræsser i jorden med 
harven, og vi fremprovokerer 
ikke ukrudtet ved såningen.

Ifølge Alfred Olesen skal en 
planteavler tænke som en 
plante og på, hvordan et frø 
vil have det.

- Det er også nødvendigt at 
sætte sig ind i frøenes biologi 
for at få en vellykket ukrudts-
kontrol, understreger han.

135 mm regn 
efter såning
Excalibur rapsen, der er sået 
den 1. august med 1,7 kg ud-
sæd pr. hektar, står flot og 
kraftig.

Noget blev tromlet en til to 
dage senere, og umiddelbart 
efter kom der 135 mm regn. 

Fire uger senere blev der ud-
bragt 25 ton gylle pr. hektar. 
Der er ikke behandlet mod 
skadedyr i efteråret.

Enkelte steder er der min-
dre pletter med manglende 
planter.

- Vi har ikke været gode nok 
til at udtørre snegle og sneg-
leæg. Vi har kun kørt med 
striglen to gange.

- Man skal bekæmpe snegle 
meget effektivt. Det er sneg-
lenes æg, der ligger mellem 
jordoverfladen og halmen, der 
skal ødelægges ved udtørring, 
pointerer han.

Strigle mod snegle
- Fremover vil vi tilstræbe kun 
at høste vinterbyg under tørre 
forhold. Hvis der høstes vin-
terbyg en sen aften eller under 
fugtige forhold, når stråene er 
seje og halmen ikke snittes per-
fekt, skal vi være meget omhyg-
gelige, inden vi sår raps.

- Måske skal vi skifte knive i 
snitteren hvert år, og så er det 
også vigtigt at fordele halmen 
jævnt over det hele, anbefaler 
han.

På Tværsiggård køres der 
øverligt med en 12 meter 
Köckerling strigle hver fjerde 
eller femte dag efter høst for at 

undgå opformering af snegle 
samt for at få ukrudtet til at 
spire. Der køres med omkring 
26 km i timen. Fra næste år 
skal der bruges gps med auto-
styring.

Ifølge Alfred Olesen koster 
det ikke ret meget at køre med 
striglen. 

- Vi bruger i alt 2-2,5 liter 
diesel på denne opgave. Det 
er ikke meget i forhold til vær-
dien af afgrøden.

Han overvejer desuden 
at tilføre kalk i rapsen for at 
hæmme sneglene.

Høj stub i kornet
Ved høst sætter Alfred Olesen 
så høj stub i kornet som mu-
ligt.

- Det giver mindre materiale 
på jorden til sneglene, og der 
bliver et varmere mikroklima. 
Stubben hæver temperaturen 
i afgrøden, og det giver flere 
kerner i aksene.

I år har der ikke været så 
store frostskader, og han vur-
derer, at det hænger sammen 
med, at kornet står nede i 
stubben.

Stubben må ikke blive hø-
jere, end den kan håndteres 
af mejetærskeren, men han 
overvejer at anskaffe et stip-

per-skærebord til at rykke ho-
vedet af kornet for at efterlade 
mere stub.

God fremspiring
De omkring 55 fremmødte 
landmænd og konsulenter 
ser desuden marker med 
Hereford hvede sået den sået 
1. september efter raps og en 
anden års hvede sået den 18. 
september.

Generelt er der en god be-
stand af planter med en god 
farve.

Der er sået 160 kg udsæd pr. 
hektar. Alfred Olesen er over-
rasket over den gode fremspi-
ring og vurderer, at han sag-
tens kunne være gået ned på 
120-140 kg.

Kører på skrå
Ved såning køres der konse-
kvent lidt på skråt af markens 
længderetning for at jævne 
jorden i det første år efter 
ploven.

- Vi jævner marken efter 
ophør af pløjning ved at så på 
skråt af marken og sporene fra 
mejetærskeren. Næste år kø-
rer vi i en anden vinkel.

Hvis det er fugtigt før såning, 
anbefaler Alfred Olesen at køre 
en tur med maskinen uden 

udsæd bare for at forbedrer 
afdræningen.

I år er det svært at se sprøjte-
sporene, det illustrerer, at der 
også har været god fremspi-
ring i sporene. Næste år laves 
faste kørespor til sprøjten.

Noget overrasket
I en vanskelig mark med me-
get stiv jord er der sået 250 kg 
pr. hektar delvist eget udsæd 
den 1.-6. oktober.

På trods af de meget vanske-
lige forhold i efteråret er der 
alligevel kommet en tilfreds-
stillende afgrøde.

- Det er en meget vanskelig 
jord på denne mark, påpeger 
en nabo.

- Jeg er noget overrasket 
over, at det står så godt, siger 
en anden, der også så marken 
i efteråret.

Byg klarer sig
Vinterbyggen Matros, der er 
sået med 180 kg pr. hektar, står 
godt.

- Havde jeg vidst, at det ville 
spire så godt, havde jeg sået 
noget mindre, siger Alfred 
Olesen, som er meget godt 
tilfreds med afgrøden og po-
sitiv overrasket over, at byg er 
etableret så godt uden jordbe-
arbejdning.

Han vurderer, at den er skre-
det en uge senere end andre 
steder.

Der er ikke behandlet med 
mangan. 

Lavt dieselforbrug
Med skiftet fra plov og rotor-
harve til Claydon-redskabet 
er dieselforbruget pr. hektar 
faldet fra over 50 liter ned til 
14 liter. 

Og hvor der før skulle være 
tre mand i halvanden måned 
om såningen, kan en mand nu 
ifølge Alfred Olesen i princip-
pet passe marken.

Et krav til systemet er, at der 
skal være mulighed for at ud-
bringe gylle fra den årlige pro-
duktion af 17.000 slagtesvin. 
Men maskinens drænings-
evne fungerer. Alfred Olesen 
skønner, at han har kunnet 
køre med gylle i foråret et par 
uger før andre, fordi jorden 
bærer bedre.

kls@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 67

- Havde jeg vidst, at det ville spire så godt, havde jeg sået mindre end 180 kg pr. hektar, siger Alfred 

Olesen, som er positiv overrasket over, at vinterbyg er etableret så godt uden jordbearbejdning. (Fo-

tos: Kaj Lund Sørensen)

Alfred Olesen er overrasket over den gode fremspiring, der er i hveden sået den 1. september. Der er sået 160 kg pr. hektar, men mindre kunne have gjort det, vurderer han. 
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Alfred Olesens miljøgodkendelse fritager ham for at have efterafgrøder forudsat, at hveden sås 14 

dage tidligere end normalt, samt at halmen ikke fjernes.

Kun vintersæd  
i markplanen
Tidlig såning og snit-
ning af halm fjerner 
kravet om efterafgrø-
der.

AF KAJ LUND SØRENSEN

På Tværsiggård består 
sædskiftet af tre år med 

hvede fulgt af vinterbyg og 
raps. Der er ingen efterafgrø-
der.

Miljøgodkendelsen giver 
tilladelse til udelukkende at 

dyrke vintersæd, forudsat, at 
vintersæden sås tidligt, og at 
halmen efterlades på marken.

- Vi behøver ikke at have ef-
terafgrøder, når vi sår hveden 
14 dage tidligere end normalt, 
siger Alfred Olesen, som har 
nedmuldet halmen i de sidste 
30 år.

- Hvis vi skal så tidligt, skal 
afgrøderne etableres, så de 
vokser langsommere i efter-
året og ikke bliver for meget 
udviklet inden vinter. Det er 

en af grundene til, at vi valgte 
Claydon-systemet.

- Vi skal bare så kornet, lige 
så snart, marken er ryddet. Af-
grøderne spirer langsommere, 
når det sås på den måde, så 
man skal ikke være bange for 
at kornet bliver for stort, for-
klarer Alfred Olesen.

kls@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 67

- Ikke et ordinært redskab til direkte såning
- Her bryder vi over-
fladen, så der er større 
overflade, hvor vandet 
kan trænge ned, siger 
Claydon-systemets 
ophavsmand om sin 
såmaskine.

AF KAJ LUND SØRENSEN

Det er flot at skifte sy-
stem på én gang og have 

så pæne marker. I betragtning 
af, at det er første år og i for-
hold til at I har haft et meget 
vanskeligt og vådt efterår ser 
det godt ud.

Det siger Spencer Claydon, 
søn af landmanden Jeff Clay-
don, som har udviklet syste-
met i 2002.

Det var udviklingen i priser 
på kvælstof, diesel og arbejds-

kraft, der motiverede ham til 
arbejdet.

På hans farm i England lig-
ger dieselforbrug nu på 7,4 
liter pr. hektar ved såning af 
raps og 11 liter ved såning af 
hvede.

Hurtig vej 
til godt udbytte 
Jeff Claydon peger på tre led i 
en hurtig vej til et godt udbytte:

- Høst er det første led. Skar-
pe knive og god spredning af 
halmen er vigtigt.

- Andet led er behandling 
med en halmstrigle for at be-

kæmper snegle og snegleæg 
og få ukrudtsfrø til at spire.

- Det tredje er såning og 
tromling, siger Jeff Claydon.

Der tromles altid efter så-

ning – gerne 12 timer efter 
såning, når det er lidt tørt i 
overfladen – for at presse jord 
sammen om frøene og presse 
sten i jorden.

Bedre rodudvikling
- Det er ikke et ordinært red-
skab til direkte såning. Her 
bryder vi overfladen, så der er 
større overflade, hvor vandet 
kan trænge ned. Frøene pla-
ceres sikkert i jord, der altid 
er fugtigt. Og der er altid en 
bedre rodudvikling i rillen.

Ifølge Jeff Claydon er der 
generelt mere fugt til rådig-
hed, der er ingen overflade-
afstrømning, mindre erosion, 
mindre udvaskning og mere 
luft i jorden.

- Under våde forhold hand-
ler det om timing. Brug af et 
hurtigt og effektivt system 
hjælper, svarer han på et 
spørgsmål.

Åbningerne på 12 cm mel-
lem bælter med planter giver 
ifølge den engelske landmand 
og fabrikant mere lys og luft 

i afgrøden og dermed færre 
sygdomme.

30 procent af markedet
Jeff Claydon tøver med kate-
goriske anbefalinger om DTR 
i 2. årshvede i Danmark, men 
nævner, at iltning på overfla-
den nedbryder svampen og 
peger på, at man bør undgå 
at opblande halm med jord.

Agerrævehale, der også er 
et problem i England, klares 
med kemi. Der er især fokus 
på at gøre helt rent med Kerb 
i rapsen.

Ifølge Jeff Claydon er sel-
skabet ledende i maskiner til 
direkte såning og har 30-40 
procent af dette marked.

kls@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 67

- Det er flot at skifte system på 

én gang og i forhold til, at I har 

haft et meget vådt og vanskeligt 

efterår, er det meget pæne afgrø-

der, siger Spencer Claydon (t.h.) 

om Alfred Olesens marker.

- Udviklingen går i  
retning af strip-tillage
Imponerende, meget 
spændende, unikt sy-
stem, genialt fundet 
på, meget lave omkost-
ninger og overrasker 
positivt. Sådan lyder 
plus-ordene fra tre 
konsulenter.

AF KAJ LUND SØRENSEN

Planteavlskonsulent 
Bente Andersen er im-

poneret over Alfred Olesens 
afgrøder.

- Det er et godt princip. 
Claydon-redskabet laver en 
jordløsning, der sikrer, at over-
skudsvand kommer væk, og 
det er vigtigt. 

- Udviklingen går i retning af 
strip-tillage. Det gælder både 
i Europa og resten af verden. 

Claydon kunne sagtens få 
en plads i Danmark, men vi 
ser samme udvikling i andre 
mærker, siger Bente Andersen.

Afprøves på sand
Christian Hansen, som er 
planteavlskonsulent i Jysk 
Landbrugsrådgivning, beteg-
ner det også som en meget 
spændende måde at etablere 
afgrøder på.

- Det er et helt unikt system, 
der afdræner jorden. Samtidig 
efterlades noget helt urørt, så 
regnorme kan bevare deres 
gange. Det er genialt fundet 
på.

- Der er også meget lave 
omkostninger til etablering af 
afgrøden. Det hele klares i en 
arbejdsgang, siger han.

Claydon-såmaskinen er ud-
viklet på meget svær lerjord, 
og Christian Hansen vurde-
rer, at den er mest oplagt på 
lerjord.

- Den er nok ikke så oplagt 
på sandjord, hvor der er en sål, 
der skal brydes.

Den vestjyske konsulent be-

skæftiger sig meget med redu-
ceret bearbejdning og kender 
et par landmænd, der skal 
prøve Claydon på sandjord.

Større krav 
til driftsledelse
Planteavlskonsulent Karsten 
Nielsen, Kn-mark.dk, peger 
på, at det er et helt andet om-
kostningsniveau i forhold til 
andre systemer, og at man skal 
lære at arbejde – ikke mod – 
men med jorden.

- Man skal arbejde med at 
gøre det på den rigtige måde. 
Man skal arbejde med det bio-
logiske – hvordan afgrøden vil 
have det, og hvordan ukrudt 
og snegle ikke vil have det. Det 
stiller større krav til driftsledel-
se, og det vil lykkes for nogle 
og måske ikke for andre.

- Jeg så markerne i efteråret 
og synes, de overrasker posi-
tivt. Man skal være indstillet 
på, at det ikke ser så friseret 
ud i marken efter såning, siger 
Karsten Nielsen, som godt kan 
forestille sig, at der i løbet af 
tre år vil køre 10-20 stykker af 
redskabet i Danmark.

kls@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 67

- Claydon-

såmaskinen 

er udviklet 

på meget 

svær lerjord, 

siger Christian 

Hansen, Jysk 

Landbrugsråd-

givning (t.h.). 

Han vurderer, 

at den er mest 

oplagt på 

lerjord. 

Claydon Hybrid 
Når afgrøderne etableres, bearbejdes jorden kun i de 

smalle striber, hvor kornet sås, mens jorden mellem ræk-
kerne ligger urørt.

Claydon Hybrid har forrest stive justerbare smalle tæn-
der, der minder om en grubbertand, og som løsner i dybden 
i 10-18 centimeter afhængig af afgrøde. Der køres typisk 
10-12 cm dybde ved hvedesåning og i 15-18 cm til raps.

Hensigten er at løsne jorden og lave mulighed for afløb, 
så nedbør infiltrerer hurtigt i den dybe rille.

Bag det forreste smalle skær sidder et tandskær, der pla-
cerer kernerne på hver side af den dybe tand.

Den bruges i korn, raps og bælgsæd, hvor der køres med 
en rækkeafstand på 30 cm. Afgrøden sås i 18 cm brede 
bånd, og det betyder, at der er 12 cm mellem båndene.

Maskinen er tidligere beskrevet i Effektivt Landbrug den 
24. april.

kls

Den forreste smalle tand løsner jorden og laver mulighed for 

afløb, så nedbør infiltrerer hurtigt i den dybe rille. 


