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Den britiske striptill- eller 
stribesåmaskine Claydon Hy-
brid er egentlig udviklet pri-
mært til vinterhvedesåning 
direkte i stubben på meget 
stiv lerjord. Men det må no-
gen have glemt at fortælle Da-

niel Finnfors.
En god del vovemod og vir-

ketrang hos den unge skånske 
Claydon-forhandler og ma-
skinstations-medindehaver 
har f lyttet grænserne mar-
kant for, hvad stribesånings-
teknikken uden anden jordbe-
arbejdning end en dyb løsning 

i sårillen egentlig kan.
På en dag midt i marts 

går turen rundt til en ræk-
ke marker i det allersydligste 
Skåne for at se, hvad Claydon 
Hybrid-stribesåmaskinen 
egentlig kan.

Fø r s t  v i nt e r r ap s e n . 
Generelt står den godt og 

Svenskere går nye veje 
med stribesåning
Claydon: Svensk maskinstation og Claydon-forhandler 
sår hvede direkte i rødsvingelmarker og i stubben efter 
biogasmajs. Striptill-maskinen kan også jævne og 
så direkte efter roeoptageren, viser de skånske erfaringer.

 � Har siden 2012 sammen med 
tre studiekammerater været 
svensk Claydon-forhandler 
og driver selv maskinstation 
ved Trelleborg.

 � Indtil videre er der solgt 
godt et dusin Claydon-
maskiner i Sverige.

 � Har i efteråret 2013 sået 
500 hektar vinterraps og 
250 hektar vinterhvede.

 �
Daniel Finnfors
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jævnt, også på de lettere jor-
der, med en lille tendens til 
et plantetal til den høje side. 
Daniel Finnfors har sået 50 frø 
pr. kvadratmeter og vil frem-
over gå efter 35. Han anbefa-
ler tromling efter rapssånin-
gen og har på sin egen tromle 
monteret sneglegiftspreder.
Også vinterhveden står ge-
nerelt godt og jævnt. Et en-
kelt sted har den Claydon-så-
ede hvede ligefrem rejst sig og 
har tydeligvis indledt væk-
sten. Der ses en tendens til, at 
de Claydon-såede marker er 
lidt mere frodige, tættere og 
grønnere end nabomarkerne. 
Gødskning, sortsvalg og for-
frugt spiller foruden såtek-
nikken også ind her, men ten-
densen er der.

Bemærkelsesværdigt er 
også, at der står meget lidt 
ukrudt i bunden af hveden. 

Daniel Finnfors vurderer, at 
såmetoden giver mindre frø-
ukrudt på grund af den mi-
nimale jordbearbejdning. 

Vellykket halmstrigling når 
også at tynde ud i ukrudtet 
mellem høst og såning med 
samme eff ekt som et falsk så-
bed. Endelig rydder en glyp-
hosat-nedvisning umiddelbart 
før såning godt op.

Men naturligvis kræver 
græsser og andet fl erårigt pro-
blemukrudt opmærksomhed.

»Vi ser generelt mindre 
ukrudt i foråret, fordi vi har 
rørt mindre ved jorden. Indtil 
nu har vi intet ikke-kontrol-
lerbart ukrudt set. Det kræ-
ver lidt mere omtanke, men i 
de to år, vi indtil nu har sået 
med Claydon, er vores kemi-
forbrug ikke steget,« siger 
Daniel Finnfors.

Hvede sået di-
rekte i frøgræs
To hvedemarker skiller sig 
imidlertid ud. Med Clayd-
on er der nemlig sået vinter-
hvede direkte i en rødsvin-
gelmark og ganske sent efter 
optagning af sukkerroer.

Rødsvingelen er tær-
sket med skærebordet helt i 
bund og maksimal snitning 
og spredning af halmen, som 
også er striglet. To dage før 
såning er rødsvinglen nedvis-
net med et hurtigtvirkende 
glyphosat-produkt (ikke til-
ladt i Danmark), inden der 16. 
september er sået Mariboss-
hvede ved at løsne jorden i 10-
12 cm dybde med en fremkør-

selshastighed på 10-12 km/
timen. Planen var at køre på 
skrå ift. rødsvinglen, men det 
fi k jorden til at kamme for me-
get op, så vinterhveden er sået 
mellem rødsvingelrækkerne. 
Efter såning er den tromlet, 
og der er samtidig spredt to kg 
sneglegift pr. hektar. Desuden 
har marken fået 20 kg N/hek-
tar i handelsgødning.

»Vi forventer otte ton pr. 
hektar i udbytte her mod nor-
malt ni ton. Men vi kommer 
alligevel til at tjene mere med 
det lavere udbytte, da vi har 
sparet ganske mange omkost-
ninger ved ikke at pløje rød-
svinglen ned. Men der skal 
sås tidligt, i første halvdel af 
september, og der skal tildeles 
kvælstof i efteråret,« vurderer 
Daniel Finnfors.

Den tidlige såning giver 

også mulighed for at reduce-
re udsædsmængden med 20-
25 procent.

Sparede omkostninger 
større end udbyttetab
Efter sukkerroerne er der sået 
20. oktober, og det er klart 
den ’tyndeste’ hvedemark, 
MARK får at se denne dag. 
Men den er primært tynd ift. 
de øvrige Claydon-såede hve-
demarker og ser ganske livs-
duelig og ydedygtig ud. 

Her er marken trukket over 
med en kulturharve inden så-
ning for at jævne spor og spre-
de toprester, og der er valgt en 
sen hvedesort og høj udsæds-
mængde. Gødning er der ikke 
givet pga. det sene såtids-
punkt.

»Selv om marken måske 
kun giver 8 eller 8,5 ton hvede 
pr. hektar, er det stadig bed-
re end en hvilken som helst 
vårafgrøde, og hveden er etab-
leret billigere end på en hvil-
ken som helst anden måde, så 
det er en bedre forretning for 
landmanden end traditionel 
jordbearbejdning og såning af 
vårsæd,« konstaterer Daniel 
Finnfors.

I disse to marker er det la-
vere udbytte acceptabelt, men 
generelt ser han den modsat-
te tendens og frem for alt mere 
jævne udbytter trods variatio-
ner i dyrkningsårene.

Daniel Finnfors (til 
højre) og hans lillebror 
i vinterhveden, der er 
sået direkte i en to år 
gammel rødsvingelmark. 
Fotos: Claus Solhøj

Vinterhvede sået direkte i stubben efter biogasmajs på tidligere øko-
jord for at få optimale forhold til nødvendig tidselbekæmpelse.

Så kraftig kan vinterraps være midt i marts, når den stribesås på jord, hvor 
der aldrig har kørt tungere maskiner end en gammel Volvo-mejetærsker.

�

Vi kommer til at 
tjene mere med 
det lavere udbytte, 
da vi har sparet 
ganske mange 
omkostninger 
ved ikke at pløje 
rødsvinglen ned.


