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Jordbearbejdning og såning
LandbrugsAvisen sætter på side 8-13 fokus på
jordbearbejdning og såning gennem en vifte
af produktnyheder, landmandserfaringer og ny
viden og forskning.
Temaet er skrevet af journalist Claus Solhøj og redigeret
af redaktionschef Henning Laen Sørensen.

   

Claydons Hybrid løsner jorden i riller i ned til 20 cm
dybde med kraftige, specialhærdede grubbetænder,
mens den efterfølgende såtand placerer udsæden i et
bånd på 8-12 cm på kanterne af de grubbede riller.

Direkte såning
reducerer udgifterne
med 66 procent
Der er et enormt potentiale i direkte såning
Tekst og foto: Claus Solhøj
Det var faldende indtjening i det britiske landbrug, der satte landmand
og opfinder Jeff Claydon i
gang med at udvikle Claydons maskiner til direkte
såning med jordbearbejdning i striber.
Der var behov for at reducere
etableringsomkostningerne markant og

”

Udbytterne er
øget med op til 25
procent og generelt
til et højere, mere
stabilt niveau.

samtidig udvikle et dyrkningssystem, der kunne
håndtere såvel lange tørkeperioder som ekstrem nedbør.
Ved et besøg i Danmark
for nylig viste han tal fra sit
eget landbrug samt fra såning for andre. 715 hektar
vinterraps var sået med et
samlet traktortimeforbrug
på 209 og et dieselforbrug

pr. hektar på 7,4 liter. For
481 hektar vinterhvede var
de tilsvarende tal 161 timer
og 11 liter, mens 252 hektar
vinterbyg var blevet sået
med brug af 98 traktortimer og ligeledes 11 liter diesel pr. hektar.
Fra 50 til 123 liter diesel
Samtidig var udbytterne
øget med op til 25 procent
og generelt til et højere,
mere stabilt niveau uanset klimatiske årsvariationer. Udbyttetallene er blevet bekræftet i en række
uafhængige forsøg i flere
europæiske lande.
Den danske vært for Jeff
Claydons besøg, Alfred
Olesen på Tværsiggård ved
Hornsyld, tog i efteråret
2011 en seks meter Claydon
Hybrid i brug på sine ca.
300 hektar JB 6-7.
Han kunne ud fra erfaringerne med det langtfra
uproblematiske efterår forrige år bekræfte de britiske
tal:
”En mand klarede på
halvanden måned med et
gennemsnitsforbrug på 13
liter diesel pr. hektar, hvad
vi før var tre mand om og
brugte godt 50 liter diesel
pr. hektar på.”

Direkte såning
Tanken bag direkte såning (også kaldet strip-till) er
kun at bearbejde den stribe jord, der skal sås i
Formålet er at mindske energiforbruget, øge rettidseffekten og styrke dyrkningssikkerheden

Alfred Olesen i en vinterhvedemark, hvor den vinklede såretning tydeligt ses.

’Vi skulle have
omkostningerne ned’
TEMA
Direkte såning kan nedbringe omkostningerne,
men kræver også mod og
evne til at tænke anderledes.
Tekst og foto: Claus Solhøj
”Hvis du ikke gør noget helt,
så bliver det aldrig helt.”
Så kort kan konsekvensen
i Alfred Olesens skift af etableringsstrategi på de 300 hektar JB 6-7 på Tværsiggard ved
Hornsyld beskrives, endda
med hans egne ord.
Ud røg stubharve, plove og
rotor-såsættet. Og ind kom en
seks meters Claydon Hybrid
med 1.250 liter udsædsbeholder til stribesåning samt en 12
meters Köckerling-strigle på
baggrund af flere besøg i Storbritannien og et tjek af ti års
driftsresultater med systemet.
”Vi skulle simpelthen have
omkostningerne i marken
ned,” siger han om systemet,
der blev taget i brug i det langtfra uproblematiske efterår 2011.
Strigler med 26-28 km/t
Claydons system består af to

komponenter: En strigle til
meget øverlig, hurtig halmopblanding og etablering af falsk
såbed samt en kombineret
stribeløsnings- og stribesåmaskine
Systemet virker bedst, når
halmen snittes. Markerne
strigles umiddelbart efter høst
og derefter tre-fire gange inden såning med strigletænderne ca. 15 mm i jorden for
at sprede halmen, starte omsætningen,
fremprovokere
spiring af ukrudt og spildsæd
samt genere eventuelle snegle
mest muligt.
”Jo hurtigere du kører, desto
bedre effekt. Vi kørte 26-27-28
km/t med et dieselforbrug på
2-2,5 l/ha,” forklarer han.
Det er vigtigt at vinkle kørslen 10-15-20 grader i forhold til
mejetærskerens kørsel og at
variere vinklingen efter behov.
Kørsel skal vinkles
Claydons Hybrid-maskine virker sådan, at først løsner en
mejseltand jorden i ned til 20
cm dybde med en rækkeafstand på 30 cm. Derefter placerer en såtand udsæden i et
bånd på 8-12 cm på kanten af
rillen.
Mejseltanden efterlader et

Bedre bæreevne
Etableringsomkostningerne
blev reduceret markant på
Tværsiggård i efteråret 2011:
Alfred Olesen, landmand, Fra tre til en mand i halvanTværsiggård den måned og fra godt 50 liter
diesel pr. hektar til 13. Samtidig kunne såningen indledes
hulrum i jorden, som dels gi- væsentligt tidligere.
ver rødderne optimale udvikMarkerne er selvklart ikke
lingvilkår, dels i forening med høstet endnu, men en rundtur
den øvrige uberørte jord og i de 300 hektar med vintersæd
den halmdækkede overflade viser, at systemet magter våde
både holder på fugten og kan efterår som i 2011, ikke nødafdræne store nedbørsmæng- vendigvis øger kemiforbruget
der.
eller giver uovervindelige proOgså her skal der køres i en blemer med snegle i rapsen elvinkel på 10-15 grader i forhold ler hvedebladplet i andenårstil forrige års såretning, blandt hveden.
andet for at opnå en jævnende
En væsentlig sidegevinst
effekt.
kom i foråret, hvor markerne
Trækkraftbehovet er 50 hk bar godt under den tidlige gylpr. meter arbejdsbredde, og lekørsel.
kapaciteten er to hektar i tiAlfred Olesen lægger dog
men.
ikke skjul på, at systemet kræver omstillingsevne og mod til
at prøve sig frem, for nok er
kursen rigtig, men der er meTværsiggård
get at lære endnu:
”Man skal lære at tænke på
Ca. 300 hektar JB 6-7 med
en ny måde. Man skal tænke
rent vintersædsskifte
mere ’biologisk’.”
Miljøgodkendelse til 100
procent vintersæd
Full line-produktion af
17.000 slagtesvin

”

Man skal tænke
mere ’biologisk’

