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Finanslovsforslag
sylter
økologiforskning
De øremærkede midler til økologiforskning udløb i 2012, og der er
ikke afsat nye øremærkede midler
til økologiforskning fra 2013 og
frem. Det står klart, efter at regeringens forslag til næste års finanslov. I Landbrug & Fødevarers økologiafdeling har læsningen af
finansloven ikke været opmuntrende.

”Det økologiske erhverv står
overfor en række meget store viden- og udviklingsmæssige udfordringer, som kræver en ambitiøs
forsknings og udviklingsindsatsindsats, hvis målet om 15 procent
økologisk landbrugsareal i 2020 skal
indfries,” siger økologichef i Landbrug & Fødevarer, Kirsten Lund
Jensen.
Hun undrer sig over, at finansloven ikke er mere ambitiøs på økologiens vegne. ”Et stigende internationalt konkurrencepres fordrer,
at vi herhjemme er helt i front med
at løse de produktionsmæssige

udfordringer og sikre produktiviteten og rentabiliteten i primærproduktionen. Samtidig har vi også en
meget stor opgave med at sikre en
fortsat udvikling af det økologiske
koncept, så vi sikrer en langsigtet
bæredygtig i forhold til klima,
næringsstofforsyning, miljøbelastning, naturlighed, dyrevelfærd,
smagskvaliteter og sundhedsbehov,” siger Kirsten Lund Jensen.
Konkret vil Landbrug & Fødevarer arbejde for, at der afsættes
100 millioner kroner årligt fra 2013
og frem til at sætte gang i nye økologiske forskningsprojekter.

SIDE 15

BLANDEDE
Juletræer købes

• Wraphø
• Frit leveret i hele læs
www.oernekildegaard.dk
Tlf.: 20785232

Op til 5.000 pæne NGR.

Tlf. 23 61 42 88

Prebens Udlejning

HØ SÆLGES

UDLEJNING AF MASKINER

God kvalitet i minibigballer
Kan leveres.

MED OG UDEN FØRER
Se maskinerne på

www.prebensudlejning.dk

Peter Christensen
Maskinstation

VI UDFØRER:
Anlægsarbejde / Markhjælp / Mejetærskning
Græsklipning / Snerydning / Jordflytning
Gravearbejde / Opbrydning af betongulve

Holmevej 120, 3670 Veksø

Tlf. 40 13 94 70 • 46 76 13 22

TLF. 40 41 25 63

Sommerpris - Svenske træpiller
33 pl. BooForssjö træpiller, 896 kg/pl....Kr. 1.320,-/pl.

LINDAHL BIOBRÆNDSEL
61 74 10 21 • biosyd.dk

Pris excl. moms

Gammelt Jern & Metal

Traktorer til ophug

købes
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VÆLG Neova træpiller fra Sverige,
- NÅR kvaliteten gør en forskel!
Træbriketter, spåner og tørv.

Fra England havde sælger Jacob Darby taget turen til Vallø for at være med til at præsentere Claydons patenterede
hybrid harvesåmaskine. Foto: Henrik Sieben.

Se priser og bestil på
www.bio-dk.dk el. 57 60 00 03

Udviklet af landmænd til landmænd

PALLETANKE
& Stort udvalg af div. fodertønder

Claydon præsenterede hybrid harvesåmaskine
Siden begyndelsen af 1900-tallet
har den britiske familie Claydon
drevet landbrug i Newmarket
området i Suffolk, og for godt 30 år
siden opfandt Jeff Claydon den første udbyttemåler til montering på
en mejetærsker. Siden har familien videreudviklet og opfundet nye
redskaber og maskiner til gavn for
landbruget, og ved den netop afviklede sådemonstration på Vallø
Hovedgård, var Claydons repræsenteret med en hybrid harvesåmaskine.
Dagen før demonstrationen havde sælger Jacob Darby taget turen
fra det britiske til Danmark, så han
selv kunne være med ved demonstrationen. ”Vi er i fuld gang med
at opbygge et godt marked i Danmark, hvortil vi på nuværende tidspunkt har solgt foreløbig syv af disse harvesåmaskiner,” fortalte han
til Landbrugs-Nyts medarbejder.
”Vi har store forventninger til det
danske marked, da jordforholdene
på mange områder minder om
dem, vi kender fra den del af England, hvor vores maskiner er udviklet.”
Videre berettede Jacob Darby, at
Claydon også er i gang med at opbygge et marked i Sverige og i Letland.

Med udgangspunkt i familiens
eget landbrug har man gennem
årene produceret ”førsteklasses
holdbare landbrugsmaskiner, der er
udviklet til at imødekomme et
oprigtigt behov i eget landbrug.”
For 10 år siden udviklede man en
ny type patenterede såmaskiner,
der siden har været med til at reducere etableringsudgifterne betydeligt, samtidig med at den fungerer
effektivt i det britiske og nordeuropæiske klima.
Der er tale om reduceret jordbehandling inden såning, og fra familiens eget landbrug lyder det, at
man ikke har pløjet siden 2002 og
”hvert år i efterårssæsonen etablerer vi selv cirka 1.500 hektar med
en 6 meter Claydon såmaskine.
Det øger effektiviteten betydeligt
og sænker etableringsudgifterne.”
Af afgrøder, som maskinen kan
anvendes til, nævnes hvede, byg,
havre, raps, hørfrø, majs, kløver,
ærter, bønner, græsarter, radisser,
blandede dækafgrøder og mange
mindre frø, for som det udtrykkes:
”kan en afgrøde luftsås, og kan den
passere gennem rørene, kan den
sås med en Claydon såmaskine.”
Under devisen ”Din jord er dit
mest værdifulde aktiv, så pas godt
på den,” lægger man op til at kultivere i nogle jordtyper, men med

650 ltr. - 850 ltr. - 1000 ltr.
måde: ”For meget kultivering forringer jordstrukturen, hvilket fører
til erosion, tab af næringsstoffer og
jordens evne til at bevare fugten.
Mange landmænd kan blive indfanget af det, vi kalder for kultiveringsfælden. Hvor jordpakning løsnes, ved at man kultiverer dybere
og dybere og opdager, at jordpakning og komprimering under jorden kun bliver dybere og bliver til
et endnu større problem.”
Claydon såmaskinerne anvender
en patenteret såningsteknik, der
gør det muligt at etablere afgrøderne direkte i stubmarken, eller i
minimalt bearbejdet jord.
Samlet har Claydon udviklet
fem forskellige typer såmaskiner:
V-såmaskinen, der er den oprindelige såmaskine inkorporeret i Claydons patentbeskyttede såningsteknologi, der bruger ”in-line” tænder,
SR-såmaskinen, der med baggrund
i kundebehov har stensliptænder,
samt hybridsåmaskinerne, der findes i fire modeller.
Beregninger foretaget af Claydon viser, at man ved anvendelse
af Claydons direct System kan reducere omkostningerne med to trediedele i forhold til fuld kultivering
og med halvdelen af omkostningerne ved minimumsbearbejdning.
HS

- velegnet til flydende gødning
og vandbeholdere, rensede og klar til brug.
Frit leveret ved
køb over 10 stk.

DANSK EMBALLAGE • TLF. 40 36 12 10
www.danskemballage.dk • Grevingevej 2, 4532 Gislinge

DER ER PENGE I GENBRUG
Jern afhentes • Afhentning af landbrugsjern
Gratis udsætning af container til jernskrot • Opkøb af jern og metaller
Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 6.30 - 15.30 • Fredag kl. 6.30 - 12.00 - eller efter aftale

Vestsjællands
Jernhandel A/S
Jorløsevej 33 • Svebølle • Tlf. 59 29 36 16 • www.vsj.dk

Landbrugs-, industri- & autoskrot
afhentes hos private og industri
eller modtages på vores plads!
Containere stilles til rådighed!
Skrotbiler modtages og miljøbehandles!

Jern og metalskrot er vores råvare
- vi betaler højeste dagspris for den!

TILBUD: KR.
2.30

i skrotpræmie0,-

for miljøbiler
afmeldt efter
1/7 2002.

G.J.-Produkthandel ApS
Enghaven 21 - 4281 Gørlev - Tlf. 5885 9894 / 4044 9894
www.gj-produkthandel.dk
ISO I 400I miljøcertificeret

Åbningstider: man. - fre. kl. 7.30-16.00, lørdag efter aftale

