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Godt nytår 
FRDK fagdag og generalforsamling, 26. februar 
Opfordring fra Michael Horsch: ”Ud af firehjulstrækkeren og ind i marken” 
Reminder: Workshop med Sarah Singla d. 14. Januar 

Tema ”Et godt sted for agerhøns” 19. januar på Lerchenborg 

  

 

1. Godt nytår 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK 

Et nyt år er 
skudt igang 

Vi ønsker alle et godt nytår! Der er noget befriende ved at tage et nyt år i brug. Som at starte 
på en frisk, selvom vi egentlig bare fortsætter, hvor vi slap, nemlig med stadig tilgang af nye 
og interesserede medlemmer hen over nytåret. Det er vi glade for, og vi glæder os meget til 
samarbejdet med alle jer interesserede medlemmer. 
 

Conservation 
Agriculture på 
Plantekongres 

Tirsdag eftermiddag den 15. januar vil du på Plantekongressen i Herning Kongrescenter kunne 
høre om Conservation Agriculture på ikke mindre end fire sessioner. Af de fire sessioner er de 
to på top 10 over de mest populære sessioner på Plantekongressen, som løber over to dage.  
Se mere om CA emnerne på vores hjemmeside, hvorfra der også er link til tilmelding. Du kan 
spare et gebyr ved at tilmelde dig senest i dag (tirsdag). 
 

 

2. FRDK fagdag og generalforsamling, 26. februar 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef FRDK 
 

International 

fortaler for 
sund jord 
 
 
 
Flere emner 
 

 
 
 

FRDK fagdag byder igen i år på et spændende 

program. Vi har som hovedtaler i år inviteret Joel 
Williams fra Canada. Sammen med de øvrige 
indledere vil Joel fokusere på sund biologisk jord 
og på opbygning af kulstof i jorden.  
 
På fagdagen vil der også være indlæg om 
”Certificering af Conservation Agriculture”, 

”Efterafgrøder i 2018” og om FRDK nyeste tilbud 
”FRDK PløjefriTjek”  
 
Herudover bidrager to FRDK medlemmer med 
både erfaringer og teori. 

 
Joel Williams: www.integratedsoil.com 

 

Erfaringer fra 

praksis 

• Agronom-studerende Frederik V. Larsen fra Københavns Universitet vil fortælle om 

erfaringer med NoTill og conservation agriculture på Barløsegård ved Assens. 
• Landmand Hellek Berge fra Norge vil fortælle om egne erfaringer med både NoTill og med 

økologisk drift. Hellek vil også berette om et større norsk kulstofprojekt. 

Generalfor-
samling 

Før fagdagen afholdes FRDK’s årlige generalforsamling. Se januar 2019 udgave af FRDKnyt. 
Alle er velkomne, men kun medlemmer  har stemmeret. 
 

Lidt udvidet 
program 

Bestyrelsen har valgt at udvide programmet for fagdagen, så den slutter med fælles spisning. 
Ønsket er bedre tid til efterfølgende at snakke om de mange, spændende faglige indlæg. 

http://www.frdk.dk/
http://www.frdk.dk/single-post/2018/CA-plantekongres2019
file:///C:/Users/au319116/Sync/Nyhedsbrev_FRDKnyt/04_Nyhedsbreve/2019/Nr01/www.integratedsoil.com


 
 

  
 

Tid og sted Tirsdag d. 26. februar kl. 10:00 til ca. kl. 19:30 

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg (Kort) 

Pris og 
tilmelding 

Pris pr. deltager 900 kr + moms. 
Tilmelding kan ske til info@frdk.dk  eller tlf. 30664072 

Husk ved tilmelding af angive, om du ønsker hovedtelefoner til oversættelse af de to indlæg, 
der fremlægges på engelsk 

Se vores 
hjemmeside 

Se et deltaljeret program for fagdag og generalforsamling på vores hjemmeside (Link). 
Vi vil i de kommende nyhedsbreve bringe mere om fagdagens spændende program. 
 

  
 3. Opfordring fra Michael Horsch: ”Ud af firehjulstrækkeren og 

ind i marken”  
Af Hans Henrik Pedersen, FRDK 
 

 
 

 
 
 
 
 
Husk det gode 
landmands-

skab! 

 
Michael Horsch er her i set es på et 
landbrug med røde maskiner. 
Foto: Tim Chamen  
Foto er fra den 2. internationale CTF 
konference i Tjekkiet 2015.  

Mange af jer har mødt Michael Horsch, der er en 
levende historiefortæller. Michael Horsch  bruger en 

stor del af sin tid på at rejse rundt i verden for at 
hente inspriation til egne landbrug og til udvikling af 
Horsch produkter. 
Den amerikanske hjemmeside ”NoTill-Farmer” har 
citeret Michael Horsch:  
”Jo mere tid du i vækstsæsonen bruger foran 
computeren, des mindre tid har du til at se dine 

afgrøder i marken”. 
Michael Horsch funderer desuden over, om højere 
biler (SUV og firehjultrækkere) er godt for 
landmanden, der tror, han nu kan overskue marken 
fra markkanten. Vel kan han ej!  
I en tid hvor landbrugspressen er fuld af ingeniørers 

historier om sensorer og computermodeller, der kan 
løse alverdens udfordringer, så finder jeg opfordrin-
gen fra Michael Horsch meget relevant.  
I skal dog ikke længere væk fra jeres computer, 
end at I husker at læse nyhedsbrevene fra FRDK 
Læs mere i NoTill Farmer: ”Leave Your SUV in the 
Garage” (Link) 

 

  
 4. Reminder: Workshop med Sarah Singla d. 14. januar  

Af Hans Henrik Pedersen, FRDK 
Vi glæder os Vi glæder os til den 14. januar, hvor 40 nu har meldt sig til en workshop, hvor vi vil arbejde 

med Conservation Agriculture udfordringer sammen med den entusiastiske franske landmand 
Sarah Singla. Se mere på vores hjemmside (Link) 
Vi har modtaget gode emner, som deltagerne vil arbejde med i grupper. Programmet for dagen 
vil blive sendt til deltagerne.  

 
Tid og sted 

 
Mandag d. 14. januar kl. 9:30 til 15:30 

SAGRO, Majsmarken 1, 7190 Billund (kort) 
 
Pris og 
tilmelding 

 
Pris: 950 kr. + moms. 
Tilmelding kan ske til info@frdk.dk  senest torsdag 10. januar kl. 8.00. 
De ledige pladser vil blive besat i den rækkefølge tilmeldinger kommer. 

  
  

https://www.google.dk/maps/place/Damsbovej+11,+5492+Vissenbjerg
mailto:info@frdk.dk?subject=Fagdag%202019
http://www.frdk.dk/single-post/2019/fagdag
https://www.no-tillfarmer.com/blogs/1-covering-no-till/post/8136-leave-your-suv-in-the-garage
mailto:http://www.frdk.dk/single-post/2019/workshop-sarah-singla
https://www.google.dk/maps/place/Majsmarken+1,+7190+Billund
mailto:info@frdk.dk


 
 

  
 

 5. Tema ”Et godt sted for agerhøns” 19. januar på Lerchenborg 
Af Hanne Schønning, FRDK 

Biotoper og 
vildtagre 

Få viden og inspiration om biotoper og vildtagre  lørdag den 19. januar kl. 10 – 16.  
Agerhøns er naturligt hjemmehørende i det åbne land, hvor de bl.a. lever af frø, bladgrønt og 
insekter. Er de rette livsbetingelser tilstede, kommer det ikke kun agerhønsene til gode, men 
insekter, padder og andet vildt har også glæde af agerhønsevenlige biotoper, forklarer Cand. 

Silv. Henrik Kruse Rasmussen, som er vildtpleje- og projektkonsulent i Agrovi. 
Moderne 
landbrug kan 
forenes med 
vildtpleje 

Agrovi er sammen med Danmarks Jægerforbund og Lerchenborg Gods initiativtager til 
temadagen, hvor deltagerne vil opleve og selv få inspiration til, hvordan moderne landbrug kan 
forenes med vildtpleje og biotopforbedringer, der skaber bedre levevilkår for bl.a. agerhønsene 
og demed øge naturværdien på ejendommen. Der vil i løbet af dagen også blive informeret om 
naturelementer og plejetiltag, som kan have betydning for andre arter end agerhøns, men det 
vil være agerhønsene, som er i centrum. 

Indlagt 
marktur 

Temadagen kommer blandt andet til at omfatte en gennemgang af agerhønens biologi, levevis 
og krav til levested, samt en række eksempler på tiltag, som kan forbedre et areals værdi som 
biotop for agerhønsene. Eksemplerne vil tage udgangspunkt i Lerchenborgs arealer og der vil i 
løbet af dagen være indlagt en marktur, hvor vi besigtiger forskellige biotoper på Lerchenborg 
og drøfter deres nuværende værdi, samt hvad man kan gøre for at forbedre forholdene. Det er 
vildt og naturkonsulent Jens Ljungmann Pedersen, som står for de faglige indlæg. 

Send spørgs- 
mål inden 
dagen 

Sidst på dagen vil vi gennemgå og drøfte eksempler/spørgsmål fra deltagerne. Vi opfordrer 
derfor deltagerne til at bidrage med et eksempel fra egne arealer. Det kan f.eks. være et 
levende hegn, et vandhul, en markvej eller et andet landskabselement som ligger i tilknytning 
til det dyrkede landskab. Tilsend foto(s) af lokaliteten og gerne et GPS-punkt eller kortudsnit. 
Eksemplet sendes til vildt og naturkonsulent Jens Ljungmann Pedersen jpe@jaegerne.dk 

Mødested og 
program 

Vi starter kl. 10, hvor vi mødes på adressen Lerchenborg 3, 4400 Kalundborg. 

Program: 

• Agerhønens biologi og krav 

til levested 

• Tre modeller for 

biotopforbedring på 

Lerchenborg. 

– Skrabet model 

– Den gyldne middelvej 

– Rolls Royce-modellen 

• Marktur med besigtigelse af 
forskellige biotoper 

•  Deltagernes egne erfaringer 
– eksempler Foto: Jens Ljungmann Pedersen 

 

Pris Der serveres frokost og kaffe. Pris: 125 kr. inkl. moms og forplejning. 
Tilmelding Tilmelding kan ske på Agrovis hjemmeside her eller via e-mail: agrovi@agrovi.dk eller på tlf. 

4822 5200 senest den 16. januar. Alle er velkomne, men der er et begrænset antal pladser, 
som fordeles efter først til mølle princippet. Nærmere oplysninger om arrangementet fås ved 

henvendelse til Henrik Kruse Rasmussen hkr@agrovi.dk eller 4822 5257. 
  

Med venlig hilsen 
 FRDK 

 

https://www.agrovi.dk/faglig-temadag-19-januar-et-godt-for-sted-for-agerhoens/
mailto:hkr@agrovi.dk
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FRDK – PløjefriTjek, et nyt beslutningsværktøj 
Indtryk fra Plantekongressen 
Kulstoflagring i jord er kommet på regeringsgrundlaget i Norge 
Kulstof ned i jorden–hvordan? Optakt til fagdag 26. februar 
AgroPro Danmark, Planteavlsdag, 31. januar i Horsens 
Agrovi Planteavlsmøde, 6. februar, Jørlunde ved Slangerup 

Interessant CA Workshop med Sarah Singla 

  

 

1. FRDK – PløjefriTjek, et nyt beslutningsværktøj  
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK 

 

Få et bedre 
grundlag for 

beslutning 

For mange er det udfordrende at drive jorden helt eller delvist uden plov - eller måske 
endda gå fra et system med harvning til direkte såning. Nu kan du få et bedre grundlag for 

beslutningen ved at gennemføre FRDK – PløjefriTjek. FRDK sørger for kontakt til en af de 
syv specialkonsulenter, sørger for at du får et kvalificeret grundlag for beslutning og følger 
op på et eventuelt videre forløb. 
 

FRDK-
PløjefriTjek har 
landmanden og 

hans mål i 
fokus 

  
Det er hele tiden landmanden og hans mål der 
er i fokus for det nye beslutningsværktøj, 
FRDK-PløjefriTjek, fremhæver specialkonsulent 
Erik Sandal.  Foto: Niels Damsgaard Hansen 
 

En sund og levende jord er ofte resultatet efter 
en omlægning til pløjefri dyrkning og direkte 
såning. Foto: Niels Damsgaard Hansen 
 

 

Forskellige 
landmænd har 

forskellige 
forudsætninger 

Fagbladene har de senere år skrevet rigtig meget om pløjefri dyrkning og Conservation 
Agriculture. Flere og flere undlader antageligvis også at pløje alle marker hvert eneste år, 

men sår efter harvning eller med grubning og lignende. Kun få sår dog direkte uden 
forudgående jordbearbejdning. Tendensen er dog klar: Flere og flere interesserer sig for at 
undlade den kostbare pløjning til fordel for reduceret jordbearbejdning. 
- Men før man hopper ud i det, kan vi nu tilbyde FRDK - PløjefriTjek, fortæller Erik Sandal, 
specialkonsulent og bestyrelsesmedlem i FRDK. Der er nemlig lige så mange 

forudsætninger, som der er landmænd, der ønsker at ændre deres driftsform fra et 
konventionelt, pløjet system til et pløjefrit system. Eller fra et harvet system til direkte 

såning. 
Et grundigt tjek 
af bedriften 

FRDK - PløjefriTjek består af en grundpakke, som omfatter et besøg hos landmanden og et 
efterfølgende referat. - Det er første trin i beslutningsværktøjet, som kan danne grundlag 
for, om man vil gå videre i sine overvejelser om at ændre sin driftsform, siger Erik Sandal. 
Ved besøget hos landmanden snakkes der især om, hvorfor pløjefri dyrkning overvejes? - Er 
det fordi, landmanden vil have bedre økonomi, spare tid, have en sundere jord med mere liv 

http://www.frdk.dk/


og så videre eller en kombination af det hele, fremhæver han. Når det er sat på plads, går 

de sammen i marken for at finde ud af, hvordan jordens tilstand er. 
- Vi skal også i maskinhuset for at konstatere, hvad der er af redskaber og traktorer at gøre 
godt med, siger han. Det er ud fra besøget og de fremlagte oplysninger, at der laves et 
beslutningsgrundlag. 
 

Henvendelse 
skal ske til 
FRDK 

Synes du dette lyder interessant og vil du høre mere? Så kontakt Hanne Schønning på tlf. 
30 66 40 72. Hvis du vil se hvilke specialkonsulenter vi har tilknyttet samt have yderligere 

oplysninger, så se mere på hjemmesiden (link) eller i den medsendte pjece. 
  

 2. Indtryk fra Plantekongressen 
Af Hanne Schønning, FRDK 

Stort fokus på 
pløjefri 

På Plantekongressen i sidste uge, var der stort fokus på pløjefri dyrkning og Conservation 
Agriculture. På mindst 10 sessioner, var emnerne mere eller mindre omdrejningspunktet, og 
stemningen omkring at være åben om alternative dyrkningssystemer, var heller til at tage 

fejl af. Det hørtes både på kommentarer og på spørgsmål fra deltagerne. 

”Plus ord” Pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture blev både i sessioner og i debatten kædet 
sammen med rigtig mange ”plus ord” som: 
 

• Større biodiversitet 
• Klimavenlig produktion 
• Mere liv i jorden 

• Sundere jord 
• Nedsat brug af insekticider 
• Større indhold af mykkorrhiza svampe i jorden 
• Større optag af fosfor ved lave fosfortal 
• Metode til opbygning af kulstof i jorden 
• Mindre udvaskning af pesticider 

• Et alternativ til økologisk dyrkning 
 

Tjek 
hjemmesiden 

Vi laver løbende artikler, der omhandler emner fra Plantekongressen. Se dem på 
FRDKhjemmeside her 

  

 

3. Kulstoflagring i jord er kommet på regeringsgrundlaget i 

Norge 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK 

 
Ny jordbrugs 
praksis skal 

føre til kulstof 
lagring 

Den norske regering har i regeringsgrundlaget under afsnit om klimaindsats skrevet at 
regeringen skal: 

”Bidra til å utvikle enklere teknologier for karbonfangst og -lagring som bruk av biokull, og 
nye jordbrukspraksiser som fører til økt karbonbinding i jord”. 
 
Lad dette være tll inspiration til regeringer i Danmark og i flere lande. 
 
Kilde:  Politisk plattform for for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og 

Kristelig Folkeparti, side 86 (link) 
FaceBook 
gruppe om 
Jordkarbon 

Tak til Hellek Berge for at dele denne nyhed i Facebook gruppen  Jordkarbon - erfaringer og 
diskusjon (link) 
 

 
 4. Kulstof ned i jorden–hvordan? Optakt til fagdag 26. februar 

Af Hans Henrik Pedersen, FRDK 
Kulstof 
opbygning - et 
emne på fagdag 

”Sund biologisk jord og kulstofopbygning” er de to hovedtemaer på årets fagdag, hvor vi 
har inviteret flere interessante talere. Hellek Berge driver et mindre landbrug i Telemarken i 
Norge. Hellek indførte pløjefri dyrkning i perioden 2006-2009, men gik tilbage til pløjning, 
da han startede en omlægning af de 30 ha til økologisk drift. Målet er at komme tilbage til 

pløjefri dyrkning og indføre Conservation Agriculture fuldt ud. 
 

http://www.frdk.dk/single-post/2019/01/22/FRDK---Pl%C3%B8jefriTjek---et-nyt-beslutnings--v%C3%A6rkt%C3%B8j
http://www.frdk.dk/
https://www.venstre.no/assets/krf-v-h-frp-politisk-plattform-2019.pdf#page=86
https://www.facebook.com/groups/602443233253134/permalink/1216628648501253/


  
Billeder fra forår 2018. Vinterens dækafgrøde af rug og vintervikke nedtromles før såning med den 
fransk producerede skiveskærs-såmaskine på 2,5 m af fabrikatet Aurensan. Såmaskinen blev indkøbt 
efter en grundig analyse af markedet. Maskinen har fire såkasser og fire udmadningsvalser. Store 
henholdsvis små frø kan f.eks. sås i hver anden række og i forskellig dybde. 

 

Mere læsestof 

fra Norge 

Hellek er en aktiv forsøgsvært i det norske projekt ”Jordkarbon - utvikling og formidling av 

karbonbindende landbrukspraksis i Norge” (link). 
Hellek har desuden, med lidt støtte, haft sit  eget lille projekt,hvorfra han har rapporteret 
med masser af baggrundsviden og illustrationer fra egne forsøg.  
Læs  Berge, H (2018): Jordhelse, karbon og regenerativt landbruk for bønder, av ein bonde 
(link)  

 
Citat fra et 
tidligere indlæg 
af Hellek Berge 

”Det meste vi foreløbigt ved om planteproduktion, drejer sig, om hvordan planter reagerer 
på indsatsmidler, der tilsættes en ikke velfungerende jord” 
Fra “A Soil Owner’s Manual” af Jon Stika (Link til Google Books) 

 
Vi håber at se 
dig  

Se det fulde program for fagdagen på hjemmesiden (link) 

 
  

 5. AgroPro Danmark, Planteavlsdag, 31. januar i Horsens 
Af Hans Henrik Pedersen, FRDK 

Emner er 

kulstof og CA 

Rådgivningsvirksomheden AgroPro Danmark er blevet omstrukturet. I år holdes det årlige 

planteavlsmøde i Roskilde suppleret med et møde i Jylland, der afholdes i samarbejde med 
jyske konsulenter. Om eftermiddagn indleder Finn Jensen, Planteavlskonsulenten og Bente 
Andersen, Plantekonsulenten om henholdsvis Conservation Agriculture og om kulstof. Mødet 
i Horsens er åbent for alle interesserede. Tilmeldingsfrist er d. 25. januar (fredag) Se 
program og muligheder for tilmelding: link 

  

 6. Agrovi Planteavlsmøde, 6. februar, Jørlunde ved Slangerup 
 Af Hans Henrik Pedersen, FRDK 

Bæredygtighed ”Vi skal tænke nyt og anderledes inden for planteavlen”. Det er det overordnede tema for 
Agrovis aften-planteavlsmøde.  
Der er indlæg om bæredygtighed i fødevareproduktionen. Der vil også være gennemgang af 
resultater fra projektet Grønne Stærke Rødder.  
Se program og tilmeld dig: link 

 
 7. Interessant CA Workshop med Sarah Singla  

Af Hanne Schønning og Hans Henrik Pedersen, FRDK 
God tilslutning Interessen for Conservation Agriculture er stor blandt vores medlemmer. Det sås, da 45 

landmænd og konsulenter sidste mandag mødte op til workshop i Billund, for at høre den 
franske landmand Sarah Singla fortælle om sine erfaringer og udfordringer med netop 
Conservation Agriculture. 
 

https://ostafjells.nlr.no/prosjekter/jordkarbon/
https://drive.google.com/file/d/13QKkFAhyp7E433KG_K2bhYJUrWaa-To6/view?fbclid=IwAR30RoludN86-andzpyWz4t1vJgikBLiIhixUZp50kwHdj9Dpp5sOxmSGkU
https://books.google.dk/books/about/A_Soil_Owner_s_Manual.html?id=GQXujwEACAAJ&source=kp_cover&redir_esc=y
http://www.frdk.dk/single-post/2019/fagdag
https://agropro-danmark.dk/media/3506/planteavlsdag-horsens-program-2019.pdf
https://www.agrovi.dk/events/planteavlsmoede-2019-6-februar/


Landmand og 

fortaler for CA 

  
Sarah Singlah tog udgangspunkt i 
den sunde levende jord. 

Deltagerne blev aktiveret om eftermiddagen, 
hvor samdyrkning, glyphosat, gødskning i CA 

systemer og andre spændende emner blev 
diskuteret. 
 

 

Driver sit 
landbrug efter 
CA principper 

Sarah Singla holdt sit oplæg ud fra måden hun dyrker sin egen jord, nemlig efter 
Conservation Agriculture principper, som er: 
 

• Ingen eller minimal jordbearbejdning 

• Planterester eller plantedække hele året  
• Et sundt sædskifte, hvor der ikke er den samme afgrøde to år i træk, på nær 

flerårige afgrøder 
 

Hun understreger dog, at hun ikke gør det for systemets skyld, men at hun vil tilbage til 
agronomien, den sunde, levende og næringsfyldte jord, men også at dette er ikke ny 
videnskab. Hendes primære mål er at: 

 
• Høste flere næringsstoffer i afgrøderne 
• Have langt mindre erosion, så både næringsstoffer, bakterier og svampe kan holdes 

i jorden 
 

Gode råd Sarah gav en masse inspiration og derudover to gode råd, hvis der skal startes op med 

dyrkning efter Conservation Agriculture principper: 
• Få først styr på dræningen og på jordens struktur.  

Der kan fx være kompakte lag, der skal løsnes mekanisk. Konstant plantedække 
kan vedligeholde og forbedre en jord i god struktur. Men det tager meget lang tid, 
hvis planter alene skal reparere en ødelagt jord. 

• Kom ud og se hvad andre gør 
 

Start med 
efterafgrøder  

Efterafgrøder er i følge Sarah ikke en omkostning, men en investering, fordi der bliver 
samlet mange næringsstoffer op denne vej. Som en Schweizer kniv kan efterafgrøder have 
mange funktioner. Men alt kan ikke løses på en gang. Det er derfor vigtigt at definere klare 
mål for hver enkelt mark med efterafgrøder. En velfungerende jord er afhængig af konstant 
plantevækst. Derfor er det vigtigere at blive god til at dyrke efterafgrøder, end at komme 
hurtigt i gang med at så direkte. Nogle af de fordele og funktioner hun nævner, er blandt 
andet at efteragrøder: 

• Reducerer pakning af jord 

• Modvirker erosion 

• Giver mere sund jord 

• Opbygger organisk materiale i jorden 

• Kontrollerer for besværligt ukrudt 



 

Økologi har 

toppet i 
Frankrig 

Ifølge Sarah Singla har efterspørgslen efter økologiske fødevarer toppet i Frankrig. Debatten 

om den udbredte brug af kobbersulfat og andre pesticider i økologisk produktion har fået 
både forbrugere, supermarkeder og landmænd til at overveje alternativer til økologi. 

Varer fra 
”levende 
landbrug” 

Supermarkeder har fået øjne op for, at Conservation Agriculture kan føre til kvalitets- 
fødevarer med højt næringsindhold fra ”Levende Landbrug”. Der er en frygt fra Sarah og fra 
andre CA landmænd, at det ikke er landmændene, men derimod supermarkederne, der 

løber med den økonomiske gevinst. De kan risikere mod en meget beskeden merpris at 
skulle imødekomme krav både fra de meget magtfulde supermarkedskæder og samtidig de 
stadig skærpede krav fra lovgivningen med hensyn til sprøjtemidler og andet. 

Forfilm i 
franske 
biografer om 

CA 

De to CA organisationer i Frankrig, APAD og BASE, har samlet kræfterne med det mål at 
fortælle landmandens historie om levende landbrug og sunde fødevarer. Sammen med en 
filminstruktør har de lavet en lille film, der skal vises som forfilm i biograferne. De håber her 

at fange forbrugeres opmærksomhed. En 5 min. version film kan ses her: Link. Desværre 
findes endnu ikke en version med engelske undertekster. 

   
”Velkommen til regnormene – en dokumentar om Conservation Agriculture og om genopbygning af 

landbrugsjorden”. Det er titlen på den film, der fra på torsdag kan ses i franske biografer.  

Ønsker fra 
dagen 

Om eftermiddagen arbejdede deltagerne i grupper, der samtidig fik indspil fra Sarah. Vi har 
samlet op på gruppernes forslag til initiativer og dette er sendt til deltagerne. På ønskelisten 

er en blanding af nye og kendte emner herunder: 
 

• Lovgivningen bør lempes på forskellige områder, så dette ikke hindrer udvikling af 
CA. Meget væsentligt er det at få tilladt kvælstoffikserende arter i lovpligtige 
efterafgrødeblandinger. 

• Vedrørende samdyrkning mangler vi viden om gode blandingspartnere og vi 
mangler viden om hvilke sprøjtemidler, der kan give udfordringer. 

• Vedrørende gødskning er der behov gode løsninger til gylle udbragt til vårsæd. Der 
bør lempes på lovgivning, så der ikke er krav om nedfældning, hvor der sås direkte. 

• Vi har brug for mere viden om samspillet mellem gødskning og kulstofopbygning. Vi 
skal lære ikke at gøde planterne, men at gøde jorden. 

• Hvad sker der med regnorme, når vi gøder med handelsgødning og gylle.  

• For at få CA anerkendt er der nok brug for et certificeringssystem. 
• Vedrørende såteknik er der behov for opsamling af erfaringer. Der er også behov 

for, at maskinhandlerne forstår CA konceptet.  
• Der bør samles mere op fra de forsøg, som mange medlemmer af FRDK udfører. 

SEGES og universiteterne bør også lave nogle flere og bedre undersøgelser. 

• Der er behov for mere formidling til forbrugerne. Det kan fx ske gennem en film, 

som i Frankrig. Det skal blandet andet formidles bedre, hvad der sker, hvis 
glyphosat forbydes.  

  

Med venlig hilsen 
 FRDK 

https://vimeo.com/306573154
https://vimeo.com/306573154
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1. FRDK – Generalforsamling og fagdag tirsdag 26. februar 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent og sekretær for FRDK 

 

Spændende 
dag 

FRDK holder generalforsamling med tilhørende fagdag tirsdag 26. februar 2019. Der er lagt op 
til en spændende dag med gode faglige indslag. 

Tid og sted Tirsdag d. 26. februar kl. 10:00 til ca. kl. 19:30 

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg (Kort) 

Pris Pris pr. deltager 900 kr. + moms. 

Meld dig til nu! 

 

Tilmelding: 

Du kan tilmelde dig både generalforsamling 
og fagdag på enten mail eller telefon.  
Husk ved tilmelding af angive, om du 

ønsker hovedtelefoner til oversættelse 
af de to indlæg, der fremlægges på engelsk 
 
Mail: info@frdk.dk 
 
Tlf.: 30 66 40 72 

Formand for FRDK, Henrik Terp, aflægger 
beretning til generalforsamlingen i 2018. 
Foto: Niels Damsgaard Hansen 
 

 

 

Program 10.00            Ankomst og kaffe 
10.30-12.30 Generalforsamling 
12.30-13.00 Sandwich til frokost 
13.00-18.30 Fagdag inkl. kaffe og kage 
18.30-? Afsluttende middag 

 

General- 

forsamling 

Dagsorden Generalforsamling kl. 10.30 

1. Valg af stemmetællere og dirigent 
2. Beretning om foreningens virksomhed 

 3. Godkendelse af årsregnskabet og meddelelse af decharge (ansvarsfrihed) for bestyrelsen 
 4. Behandling af indkomne forslag – skal være foreningen i hænde senest tirsdag 12/2-2019 
 5. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det     

godkendte årsregnskab. 
 6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

8. Valg af revision 
9. Eventuelt 

http://www.frdk.dk/
https://www.google.dk/maps/place/Damsbovej+11,+5492+Vissenbjerg
mailto:info@frdk.dk


 
 

  
 

Valg til 
bestyrelsen 

 

Navn  2019 

Gruppe A - Forskning  

Professor Jørgen E. Olesen - AU Foulum Alle fire har plads i 
bestyrelsen 

som observatører 
Professor Henrik Haugaard - RUC 

Professor Svend Christensen – KU 

Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard - Seges 

  

Gruppe B - Planteavlsrådgivning  

Chefrådgiver Erik Sandal På valg i 2020 

Suppleant Claus Mose  På valg - genopstiller 

  

Gruppe C - Maskinbranchen  

Maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen På valg i 2020 

Suppleant Hans Thostrup På valg - genopstiller 

  

Gruppe D - Landmænd  

Gårdejer Henrik Terp På valg i 2020 

Gårdejer Søren Ilsøe På valg i 2020 

Gårdejer Torben Bay Jørgensen På valg i 2020 

Gårdejer Jesper Thorøe På valg - genopstiller ikke 

Gårdejer Jan Møllegård Jensen På valg - genopstiller 

Suppleant Hans Frederik Larsen På valg  

  

Gruppe E - Uden hensyn til erhverv  

PlanteRådgiver Søren Søndergaard På valg i 2020 

Gårdejer Anne Arentoft Kristensen På valg - genopstiller ikke 

Suppleant Peter Juul Eggersgaard På valg  

  

Revision  

Gårdejer Hans Dahm På valg - genopstiller 

  
 

Meld dig forud 
som kandidat 
til bestyrelsen 

Du kan meddele dit kandidatur eller opstille medlemmer af FRDK til bestyrelsen, ved at skrive 
en mail til foreningens sekretær Hanne Schønning på hsc@frdk.dk , der så undersøger om 
vedkommende er gyldigt medlem af FRDK. Hvis den foreslåede kandidat er stillet af et andet 

FRDK-medlem, så afklares, om vedkommende reelt ønsker at stille op til bestyrelsen. Husk at 
angive hvilken gruppe, kandidaten stiller op i. Forud anmeldte og godkendte kandidater vil 
således automatisk blive stillet op i de grupper, de er tilmeldt og vil figurere som valgbare i de 

grupper, de er opstillet i. Bestyrelsen ønsker ved dette tiltag at kunne effektivisere 
valghandlingerne under en ellers tidsstram generalforsamling. 

Fagdagen I sidste nummer af FRDKnyhedsbrev omtalte vi fagdagen, som finder sted umiddelbart efter 
generalforsamlingen og afsluttes med middag. 
Se et detaljeret program for fagdag og generalforsamling på vores hjemmeside (Link). 

Vi vil løbende på hjemmesiden og i FRDKnyhedsbreve bringe mere om fagdagens spændende 
program. 

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

mailto:hsc@frdk.dk
http://www.frdk.dk/single-post/2019/fagdag
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1. Etablering af vårhvede i Nordjylland i efteråret 2018 
Af Kristian Toft Andersen, Planteavlskonsulent, LandboNord 
 

Inspireret af 
Landsforsøg fra 

2017 

Landsforsøg fra 2017 viste meget interessante resultater ved etablering af vårhvede om 
efteråret, da det var muligt at hæve udbyttet væsentligt i forhold til en etablering om foråret.  

Dette har givet inspiration til nogle nordjyske landmænd om at prøve det på deres egen bedrift.  
Nederst beskrives tre eksempler på vårhvede etableret i efteråret 2018: 

• Sået 3/11 efter kartofler  

• Sået 20/11 efter energi roer til biogas 

• Sået 20/11 efter pligtige efterafgrøder 

Etableret efter 

kartofler den 3. 
november 

  
Foto: 12. januar af Kristian Toft Andersen, 
LandboNord. En jævn veletableret vårhvede efter 
kartofter. 

Foto: 12. januar af Kristian Toft Andersen 
LandboNord. Billedet viser vårhvede til venstre 
og vinterhvede til højre i billedet. 

 

  
 

http://www.frdk.dk/


 
 

  
 

 Bedriften har et sædskifte hvor der dyrkes stivelseskartofler hvert fjerde år. Alt korn på bedriften 
fodres op i egen svineproduktion, derfor tilstræbes det, at der sås så meget vinterhvede efter 

kartoflerne som muligt. Ofte tages kartoflerne først op i slutningen af oktober eller starten af 
november, så det bliver for sent at etablere vinterhvede. Derfor blev der den 3. november sået 
et mindre areal med vårhvede ved siden af vinterhveden, for at se om vårhveden kunne klare sig 
ved den sene etablering. Arealet er etableret med et Kuhn rotorharve såsæt, der forud er harvet 
med en diskharve for at nedbryde kartoffeltoppene. Efterfølgerne er der grubbet med en 
Kverneland 5-tands grubber for at løsne efter optageren. Der pløjes aldrig efter kartofler, derved 
kan frosten bedre ødelægge spildkartoflerne.   

Etableret efter 

energi roer til 
biogas den 20. 
november 

  
Foto: 20. november af Kristian Toft Andersen, 
LandboNord 

Foto: 12. januar af Kristian Toft Andersen, 
LandboNord 

 

 Bedriften har et korn sædskifte og bruger det meste af kornet til egen svineproduktion. Bedriften 
drives pløjefrit og tanken bag at etablere vårhvede efter roerne, var at øge arealet med hvede, 
samtidig med, at der er et stort areal med vårbyg. Derfor blev det tørre efterårs vejr udnyttet, 
for at spare på arbejdspresset i foråret. Etablering af vårhvede med den gode forfrugt giver også 
en forhåbning om at kunne lave hvede af brødkvalitet. Arealet blev etableret med en Horsch 
Focus, forud er lavet en øverlig harvning med en Horsch Joker for dels at jævne marken af og 

dels at lave lidt krumme struktur.   



 
 

  
 

Etableret efter 
pligtige 

efterafgrøder 
20. november 

  
Foto: 20. november af Kristian Toft Andersen, 
LandboNord 

Foto: 12. januar af Kristian Toft Andersen, LandboNord 

 

 Bedriften har et korn sædskifte og bruger alt korn på egen svineproduktion. Bedriften drives med 
en Claydon Hybrid T6. Der etableres i forvejen hvede efter hestebønner, raps og havre. For at 
øge arealet med hvede, er der etableret vårhvede efter pligtige efterafgrøder, olieræddike og 
honningurt. Da efterafgrøden var meget kraftig den 3. november, blev de nedvisnet med 

Roundup. For at øge omsætningen/nedbrydningen, blev efterafgrøden nogle dage efter 

nedvisning knust med en brakpudser, hvorefter vårhveden blev sået direkte i stubben med en 
Claydon såmaskine. 

Opsamling Etablering sent om efteråret gør det muligt, hvis ellers vejret tillader det, at sprede 
arbejdsbyrden på bedrifter der drives uden plov. På disse bedrifter fylder vårbyg meget i 
sædskiftet og det kan derfor være svært at få plads til tilstrækkeligt med første års hvede. 
Vårhvede kan erstatte vinterhvede og udnytte den gode forfrugts værdi fra eksempelvis 
foderroer og fabrikskartofler. Derudover giver den sene etablering i efteråret også en god 
konkurrence mod ukrudt, og samtidig er der flere muligheder for bekæmpelse af græsukrudt i 
vårhvede end i vårbyg. På disse bedrifter, der skal bruge kornet selv, bliver det spændende at se 

hvordan afgrøden klarer sig, da den vil være et godt alternativ til at øge selvforsyningen med 
hvede. De tre marker følges gennem vækstsæsonen og det bliver spændende at se til høst, hvad 
resultatet bliver.  

  

 

2. Gyllesæsonen står for døren – eller gør den? 
Af Lars B. Andreasen, Planteavlskonsulent, Landbo Limfjord 
 

Tjek din marker Selvom kalenderen siger 1. februar, er det jo ikke lovbestemt at der skal udbringes gylle. Måske 
er markerne slet ikke farbare endnu. Tjek dem inden du kører ud! 

Faglig og 
skånsom gylle 

tildeling 

Vi ved jo pr. tradition at der er ved at være overfladespænding i nogle gylletanke her omkring 1. 
februar, og jeg har de sidste par sæsoner argumenteret for at gøre gylletildelingen faglig og 

skånsom. Det vil jeg gøre igen. 



 
 

  
 

Først og fremmest: Afgrøderne har som bekendt ikke behov for næringsstofferne endnu – det 
har de først når jordtemperaturen er over 4 grader, og der er udsigt til at væksten starter. 

Sekundært: Vejrudsigten for mit område siger rimelig hård nattefrost de næste 15 dage, og 
dermed ringe mulighed for optøning i løbet af de lyse timer – som jo er kravet før der må 
udbringes flydende husdyrgødning. De specifikke regler finder du på landbrugsinfo – dem skal du 
ikke trættes med her. 

Gyllevogne 
ødelægger 
jordstrukturen 
på våd jord 

Men vigtigst af alt: Lad nu være med at ødelægge markerne, fordi der med d……. vold og magt 
skal slæbes 50 ton gyllegrej gennem alle lavninger. Jordstrukturen ødelægges, og det tager 
ualmindelig lang tid at rette op på sådanne skader – hvis det overhovedet kan lade sig gøre. 
Når jorden er tung og vandmættet kan de trykskader der laves med et gylletræk, nemt blive til 

permanente skader. Efter den tørre sommer, hvor vi må formode at jorden har været så tør, at i 
hvert fald lerjordene er sprækket godt op, vil det være så ærgerligt at få ødelagt det igen med 
genpakning. Vi ved, at de trykskader og komprimeringer der sker dybt nede under 

dyrkningslaget, er næsten umulige at genoprette - og i bedste fald vil tage lang tid at rette op 
med biologisk løsning med dybe rødder. Det er jo især det store akseltryk, som forårsages af bla. 
gyllevogne, kornvogne og mejetærskere, der laver den farlige og langvarige dybe pakning, hvis 
jorden er våd.  

 

Tag spaden med 
i marken 

Derfor vil jeg opfordre alle med overfladespænding på tankene, til at tage spaden med i marken 
og undersøge grundigt om forholdene er i orden, hvis der skal køres gylle. Det er jo ikke 
raketvidenskab at konstatere om jorden er våd eller tør i dybden, og dermed tjenlig. Er marken 
ikke tjenlig, så find andre alternativer. Det kan godt være at det virker både dyrt og 
uoverskueligt at skulle leje sig til tankkapacitet for en kortere periode – indtil markerne er klar. 

Men på den lange bane ved jeg, at penge til tankleje er bedre givet ud, end at skulle acceptere 
udbyttenedgang i en årrække fordi der et enkelt år er lavet langvarige trykskader. Prøv til 
eksempel at regne lidt på, hvor meget areal der trykkes på med hjulene, hvis marken skal køres 
over med en 9 meter gyllenedfælder. Det er næsten en tredjedel! 

Lad dig ikke 

friste 

Derfor lad dig ikke friste, og som jeg skrev sidste år: Selvom det måske er tilladt, så er det ikke 

nødvendigvis klogt. Brug spaden og den sunde fornuft – det kommer man længst med. 

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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1. shopFRDK er åben indtil 27. februar til tidlig levering af frø 
Af Jacob W. Nymand, shopFRDK ansvarlig 

10. sæson af 
shopFRDK 

Siden 2010 har shopFRDK solgt frø af mellem- og efterafgrøder til medlemmer af FRDK. I 
2018 blev der solgt i alt 206 tons. FRDK specialkonsulenterne rundt i landet øser gerne af 

deres erfaringer om etablering og blandinger af efterafgrøder – brug dem, så du laver færrest 
mulige fejl. Yderligere oplysninger hos Jacob Winther Nymand på telefon +45 21 55 27 28. 

Bestil frø til tidlig 
levering – også 
efterafgrøder 

Alt frø der er bestilt og betalt inden 27. februar leveres inden 27. marts 2019. Skal du derfor 
have tidlig levering af frø, så bestil her. I år sælger shoppen også konventionelle og 
økologiske efterafgrøder til tidlig levering. Det gælder både konventionelle og økologiske. 
Flere af vore medlemmer undersår forskellige efterafgrøder tidligt forår i enten etableret 
vintersæd eller sammen med planlagt vårsæd. Hvis det er det, du gerne vil, skal du bestille 
dine efterafgrøder inden shoppen lukker 27. februar. Bestiller du inden denne dato sikrer vi 

dig, at varerne er leveret senest 27. marts 2019. 

Undersåning af 

efterafgrøder? 

I OptiPlant projektet blev der testet mange forskellige kombinationer af efterafgrøder. Vi 

havde gode erfaringer med at underså kløver (undtagen rødkløver) og specielt seradel. 
Seradel er meget lidt vegetativ over jorden, men den har en god roset, der dækker jorden, og 
den har et godt rodsystem. Seradel producerer kvælstof. Nogle græsser er også gode at 
underså, men vi har desværre kun rajgræsser i shoppen, da vi ikke har haft succes med at 
sælge andre græsser. Er du interesseret i andre græsser gennem shopFRDK, så kontakt mig 
på tlf. +45 21 55 27 28 eller på e-mail frdk@skjalm.dk  

Vildtblandinger 
skal bestilles nu 

Alle vore vildtblandinger skal som hovedregel etableres, når jordtemperaturen er omkring 10 
gr., hvilket typisk er først i maj. Mange landmænd etablerer vildtagre og vildtremiser på 

ukurante arealer eller langs hegn med videre. Ofte er der sået majs, men hvorfor ikke prøve 
noget helt andet, som giver meget bedre forhold til dyr, sommerfugle, insekter og fugle i 
agerlandet? Badisher majs er specielt velegnet til vildtagrene. Den sætter kolberne så lavt, 
at harer også kan få gavn af majsen, som ellers er godt vinterfoder til råvildt og kronvildt. 
Badisher majs må ikke forveksles med grovvarebranchens Jæger majs, som typisk er en 
sammenblanding af rester af forskellige sorter af majs fra salget af majsudsæd til ensilage. 

Blandinger med 

mange arter til 
vildtet 

Karakteristisk for vores vildtblandinger er, at de har flere end 10 forskellige arter af frø, som 

supplerer hinanden til en god, alsidig afgrøde. Der er arter, som samler kvælstof. Der er korn, 
der er kålplanter og vilde urter. Nogle af blandingerne er kun egnet til vildtagre, der ligger i et 

år, mens andre er flerårige i helt op til fem år.  

Randzoner/vildt-
striber kan 
understøtte 
biodiversiteten 

Randzoner kan tilsås med FRDK’s randzoneblanding, Blomstereng. Se nærmere på 
hjemmesiden her. Blomstereng består af et miks af over 40 forskellige arter, der er til stor 

glæde for sommerfugle, insekter og fugle. I vinterhalvåret kan blandingen desuden tjene som 
føde for diverse vilde dyr i agerlandet. En anden blanding er Biotop-Mix, som består af over 
50 arter. Den har samme egenskaber som Blomstereng. 

http://www.frdk.dk/
http://shopfrdk.dk/
mailto:frdk@skjalm.dk
http://shopfrdk.dk/


 
 

  
 

 2. shopFRDK sælger tøj med FRDK logo 
Af Jacob W. Nymand, shopFRDK ansvarlig 
 

Tøj med FRDK logo Vi fortsætter med at sælge tøj med FRDK logo. Tøjet er produceret af ID® Identity og er 
super kvalitet. Vores leverandør af tryk er JYDSK EMBLEM FABRIK A/S i Malling syd for Århus. 
Vi råder over 18 forskellige beklædningsgenstande, jakker, veste, T-shirts, sports T-shirts, 
huer, caps og rygsække i farverne blå og sort, fordi disse farver står bedst til FRDK logoet. Vi 
håber meget, at I tager godt imod tøjet, der er nøje udvalgt. 

Få dit eget logo 

eller gårdnavn på 
tøjet 

Du har mulighed for at få dit eget logo eller gårdnavn på tøjet. Eget logo skal bestilles 

samtidig med tøjet. Første gang, du bestiller tøj, skal du også bestille et broderiprogram, som 
bruges for at kunne sætte dit logo eller gårdnavn på tøjet. Dette broderiprogram gemmes af 
Jysk Emblem Fabrik i årene frem og kan genanvendes år efter år. Du kan få dit logo påsyet 

på brystet under FRDKlogoet eller centreret på ryggen eller begge dele. Alt dette skal du tage 
stilling til, når du bestiller tøjet. 

Se udvalg på 
generalforsamling 

Kommer du til FRDK generalforsamlingen 26. februar, er der et udstillingsbord med alle typer 
af tøj, huer, caps og tasker, så du kan se og mærke kvaliteten af tøjet. 

  

 

3. Strategi for handelsgødning i pløjefri dyrkning 
Af Erik Sandal, Chefrådgiver Planteproduktion, LMO 

Vent og udnyt 
fordelene ved 
mere farbar jord 

Dig der praktiserer pløjefri dyrkning, skal måske agere lidt anderledes med hensyn til 
udbringning af handelsgødning end din kollega som pløjer. I et pløjefrit system er jorden 
normalt mere farbar end i det pløjede system og du har derfor ikke samme behov for at udnytte 
nattefrost til at færdes på marken. Udbringning før 1. marts bør derfor være en undtagelse 
også i år. På nuværende tidspunkt er der ingen grund til at udbringe handelsgødning selv om 

datoen har passeret 1. februar. Dels er jorden stadig for kold til at afgrøderne kan få gavn af 

gødningen og dels står mange vintersædsmarker så kraftige, at tidlig gødskning blot øger 
risikoen for lejesæd. Vent med udbringning indtil jordtemperaturen begynder at komme over 4 
grader og væksten igen går i gang.  

Lidt højere 
mængde N første 
gang i pløjefri 
vintersæd 

 

Udgangspunktet er, at markerne skal have 
en lavere mængde tidligt end de plejer, da 
de fleste marker er udviklet kraftigt i 
efteråret. Det gælder både vinterraps og 

vintersæd. I forhold til pløjede marker skal 
ikke pløjede marker dog have en større 
mængde kvælstof ved første tildeling fordi 
kvælstoffrigivelsen er langsommere og 
senere end ved pløjning. Mit bud er at øge 
den første tildeling med 20-35 pct. i forhold 
til anbefalingen i det pløjede system. Jo 

mindre jordbearbejdning der er foretaget, jo 
mere skal der tildeles tidligt.  

Foto: Niels Damsgaard Hansen  
 

Kvælstofeffekt af 
efterafgrøder? 

De fleste steder har vi meget veludviklede efterafgrøder. Det store spørgsmål er nu hvilken 
kvælstof effekt de har? Vores tommelfingerregel er, at cirka 50 pct. af det kvælstof som 
findes i efterafgrøden, frigives til den kommende vårsædsafgrøde. Dette afhænger dog af en 
lang række forhold, blandt andet afgrødens C/N forhold. C/N forholdet er højst i korn og 
græsafgrøder og lavest i afgrøder med bælgplanter. Herudover spiller nedvisningstidspunktet 

en rolle og hvorvidt afgrøden er nedmuldet eller ej. Endelig spiller vejret i april/maj en stor 
rolle for hvornår kvælstoffet frigives. Mange steder står efterafgrøderne stadig delvis grønne 
på markerne – dog er de fleste blade tabt. Det betyder dog som udgangspunkt, at der stadig 



 
 

  
 

er en del uomsat organisk kvælstof i efterafgrøderne som ikke umiddelbart er tilgængelig for 
planterne, men måske bliver det senere.  

Reducer mængden 
efter kraftige 

efterafgrøder 

Anbefalingen må være, at al kvælstof til vårsæd efter kraftige efterafgrøder skal udbringes før 
såning og her bør kvælstoftildelingen reduceres med 25-40 kg N pr. hektar. Tag evt. en N-

min prøve her i foråret for at vurdere jordens indhold af tilgængeligt kvælstof. Dette kan 
senere i løbet maj i st. 31-32 suppleres med en måling med f.eks. Yaras N–tester, for at 
vurdere om efterafgrøden har leveret den skønnede mængde kvælstof.  

Placering af 
gødning til vårsæd 

I det pløjefri system er fordelen ved placering af gødning særlig stor, blandt andet fordi 
jordtemperaturen er lavere end ved pløjning. Du bør overveje, hvordan du kan få placeret 
kvælstof og også gerne fosfor i forbindelse med såning. Har du ikke råderet over en såmaskine 
med separate gødningsskær, bør du overveje at iblande en del af handelsgødningen i såsæden. 
Vores erfaringer siger, at placering af 40-50 kg N med såsæden ikke giver problemer. Udbringes 

der husdyrgødning efter vårsædens fremspring bør al handelsgødning placeres i forbindelse 

med såning og også her kan det overvejes at medbringe en lille smule fosfor, da fosfor udbragt 
efter fremspiring ikke vil have fuld effekt på afgrøden, fordi fosfor kun langsomt bevæger sig 
nedad i jorden. Husk at tjekke om du har plads til denne mængde fosfor i forhold til bedriftens 
fosforloft. 
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1. Kommentar fra Henrik Terp og Søren Ilsøe i dagens 
Information 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK 

Stop med at pløje, 

derved lagres CO2 
i markerne 

Nedenstående er overskriften i dagens udgave af Information: 

”Hvis vi landmænd stopper med at pløje jorden, kan vi lagre CO2 i markerne. Med 
dyrkningssystemet Conservation Agriculture, hvor man bearbejder jorden minimalt og altid 
dækker den med enten planter eller planterester, kan vi opnå en stabil lagring af CO2 i 
landbrugsjorden. Vi mangler bare økonomiske incitamenter og forskning, så vi kan få udbredt 
metoden”.  

Ikke nok at 
begrænse 
udledning af CO2 

Efter klimatopmødet COP 24 i Katowice i Polen virker det, som om begrænsning af udledningerne 
er løsningen på den globale opvarmning. Men det er ganske enkelt ikke korrekt. Ifølge 
klimaeksperterne er det nemlig nødvendigt at fjerne en stor del af den CO2, som allerede er 
udledt til atmosfæren gennem århundreders fældning af skove, opdyrkning af landbrugsjord og 

afbrænding af fossile brændsler. Undlader vi at fjerne CO2, vil opvarmningen nemlig – uanset 

mindsket udledning – stige en del ud over de målsatte halvanden til to grader. 

Landbruget 
udpiner generelt 
jorden for kulstof 

En anden og meget vigtig konstatering er, at landbruget generelt er ved at ødelægge 
frugtbarheden i landbrugsjorden ved at udpine den for kulstof, som ender med at blive til endnu 
mere CO2 i atmosfæren. I sin yderste konsekvens betyder det, at agerjorden bliver til ørken. Et 
forskningsmæssigt skøn er, at et areal, der er dobbelt så stort som det danske landbrugsareal, 
bliver til ørken på verdensplan hvert eneste år. Ørkendannelse truer fremtidens stabile og 
tilstrækkelige forsyning med sunde fødevarer til fair priser. 

Udvikling kan 
vendes med CA 

Den udvikling kan vendes ved, at vi landmænd begynder at dyrke vores jord efter principperne i 
dyrkningssystemet Conservation Agriculture. Systemet går på tre ben: 

 
• Dæk altid jorden med enten planter eller planterester 

• Foretag ingen eller kun minimal bearbejdning af jorden 

• Dyrk aldrig de samme planter to år i træk – undtagen i flerårige marker 

Traditionelt har vi landmænd altid brugt plov for at bekæmpe ukrudt og for at gøre jorden klar til 
næste afgrøde. Men at pløje dybt ned i jorden er som at køre bulldozere gennem villakvarterer. 
Livsvilkårene for de mange jordbundsorganismer lige fra mikroskopiske bakterier til store 

regnorme ødelægges og skal efter hver eneste pløjning genopbygges. Pløjning fører også til øget 
udvaskning af næringsstoffer, erosion som følge af regn og vind, tab af nedbrudt organisk 
materiale i jorden og dermed ødelæggelse af jordens frugtbarhed. 

Vi mangler 
forskning 

Desværre er vi i Danmark meget bagud på dette vigtige område, fordi der ikke er udført dansk 
forskning i den praksis, landmænd vil have ved at benytte disse metoder. Det er en politisk 

opgave snarest at sikre de nødvendige økonomiske midler til en sådan forskning. Desuden ønsker 
vi også at få et økonomisk incitament til at lagre kulstof i jorden. Det kan for eksempel være i 
form af CO2-kvoter, som vi i relation til vores faktiske og målbare lagring af kulstof i jorden kan 

http://www.frdk.dk/


 
 

  
 

sælge til andre, der udleder CO2 – for eksempel til boligejere og industrier, der bruger fossile 
brændsler til opvarmning, til deres bil, el og så videre. 

Nytænkning 
møder modstand 

Nytænkning har altid mødt modstand – det var der også mod vindmøller, inden de blev forvandlet 
til en international megaindustri og en vigtig del af klimaløsningen. Det kan Conservation 

Agriculture også blive. Læs hele artiklen fra Information her  

 
 

 

2. Konsekvenser af et forbud mod glyphosat 
Af Søren Ilsøe, Næstformand, FRDK 
 

En følelsesladet 

diskussion 

Det er velkendt, at diskussionen om glyphosat er stærkt følelsesladet. Rygter om midlets årsag til 

kræft og ikke mindst giftighed, har forskning endnu ikke bevist, og direkte adspurgt på den nyligt 
afholdte Plantekongres, udtalte Miljøstyrelsen, at de ingen bekymringer har ved fortsat anvendelse 
af midlet. 

Glyphosat er unik 
 

Glyphosat kan ikke sammenlignes med andre sprøjtemidler, da der ikke findes andre midler der 
kan det samme som glyphosat, der virker på stort set alt ukrudt. Det er især på det flerårige og 
på resistent ukrudt, at midlet kan gøre en forskel. 

Måske er der nyt 
på vej 

Et naturligt produkt har måske set dagens lys. Et sukker baseret naturligt molekyle kan måske 
være lige så effektivt som glyphosat, men uden nogen sundhedsskadelig effekt. Det er forskere på 
et universitet i Tyskland, der har opdaget molekylet, som er udvundet fra en 

ferskvandsbakterie. Der er naturligvis lang vej før afprøvninger og tests for nedbrydning og 
miljøpåvirkninger er afsluttede, men det viser trods alt, at der vil komme erstatninger, når 
behovet er der, og at det vil være naturens egne hemmeligheder, der vil levere det se link. 
 

 
Måske er der allerede alternativer til glyphosat på vej, i form af et sukkerbaseret naturligt molekyle, som 
kan være lige så effektivt som glyphosat. 
 

 

  

https://www.information.dk/debat/2019/02/landmaend-stopper-ploeje-jorden-kan-lagre-co2-markerne
https://newatlas.com/natural-sugar-herbicide-alternative-glyphosate/58331/?amp=true&__twitter_impression=true


 
 

  
 

I Danmark 
mangler vi at 

nævne alle 
konsekvenser 

Min vurdering af konsekvenser af et glyphosat forbud er: 

• Mere pløjning 

• Flere selektive midler med større giftighed og forøget risiko for resistensudvikling 

• Flere ukrudtsbehandlinger samlet set 

• Forbuddet imod jordbearbejdning i efteråret kan ikke opretholdes og derfor kræves der en 

lovændring. Det har ingen politikere eller kritikere overhovedet nævnt eller 

debatteret! Hvis ikke vi har glyphosat til rådighed i dansk landbrug, så må vi jo tilbage til 

den gamle måde fra 1970'erne, med mange stubharvninger i efteråret og sort jord, som jo 

også er økologernes metode. Det vil give mere nitratudledning (det var derfor forbuddet 

blev indført i sin tid), og så vil det udlede flere klimagasser på grund af et forøget 

brændstofforbrug og tab af kulstof fra jorden via jordbearbejdningen. 

• Import af produkter, som er fremstillet ved anvendelse af glyphosat fra udlandet, kan ikke 

opretholdes, hvis man virkelig mener, at forbrugerne er i risiko for at indtage rester af 

glyphosat via fødevarerne. Det vil sige alle lande udenfor EU! Vi skal altså starte en 

handelskrig og isolere os fødevaremæssigt, og kun leve af egne danske produkter. Det vil 

skade eksporten af danske varer, for ingen lande vil lade det ske uden en konsekvens!  

Hvis ikke politikerne vil gennemføre de to sidstnævnte indsatser, så må vi i landbruget være klar 

til at gå på barrikaderne og kræve det! Det må være en helt naturlig konsekvens. 

Den franske 
præsident Macron 
tøver 
 

Fortaleren for at udfase glyphosat hurtigt i EU var franske præsident Macron og hans regering. De 
besluttede at udfase efter kun tre år! Nu har Macron og hans regering imidlertid sat sig ind i 
tingene. I september 2018 vaklede flertallet for et forbud, og pludselig var der 42 stemmer imod 
forbuddet og kun 35 for, se link. Det var anden gang på 6 måneder, at medlemmer af parlamentet 
afviste et forbud mod glyphosat. Han har ved et offentligt møde udtalt, at glyphosat ikke kan 
undværes. Den franske landbrugsminister udtalte i oktober 2018, at et forbud vil få nogle 
landbrug til at bukke under. Desuden nævnes det, at der var en hel del valgflæsk i de udtalelser, 

der tidligere har været om et forbud, men efter valget er de blevet ramt af virkeligheden, se link. 

Franske 

alternativer 

Tidligere har der været forslået, at de normale godkendelsesregler for pesticider skulle 

tilsidesættes i Frankrig, for at fremskynde et nyt produkt. Det er i sig selv tankevækkende! Blandt 

de mere eksotiske erstatninger, er et ganske almindeligt uorganisk stof som Natriumchlorat 
(NaClO3) blevet foreslået. Her må man være virkelig skeptisk, for Natriumchlorat indeholder klor, 
og klor er giftigt for de fleste planter, og det vil helt sikkert skade organismer i jorden se link. Det 
blev som ukrudtsmiddel forbudt i EU i 2009! 
 

 3. ”Fem års NoTill - vores forsøg og erfaringer”, indlæg af 
Frederik V. Larsen på fagdagen 26. februar 
Af Hanne Schønning, FRDK 

Frederik er 
agronom 

studerende og 
landmand 

 

Agronomstuderende Frederik V. Larsen vil indlede 
fagdagen den 26. februar med emnet: "Fem års NoTill - 

vores forsøg og erfaringer". Frederik vil med 
udgangspunkt i familiens gård, Barløsegård på Vestfyn, 
fortælle nærmere om NoTill og Conservation Agriculture 
i teori og praksis, herunder de seneste fem års 
erfaringer med NoTill etablering af alle afgrøder (korn, 
raps, frøgræs) samt hvordan de får efterafgrøderne til at 

passe ind. På Barløsegård har de endvidere travlt med at 

prøve en masse nyt og spændende af med et særligt 
fokus på biomasseproduktion i efteråret, samdyrkning 
samt flerårige integrerede og kvælstoffikserende 
efterafgrøder. Frederik vil fortælle nærmere om disse 
simple resultater samt hvordan nysgerrighed og 
selvstændige markforsøg passer ind i en ellers travl 

hverdag.   
 

https://www.france24.com/en/20180923-france-macron-glyphosate-roundup-environment-agriculture-lobbies
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/french-minister-a-glyphosate-ban-now-would-put-some-farmers-out-of-business/
http://raevenclog.com/article/natriumchlorat


 
 

  
 

Tilmelding og 
program 

Tilmeld dig generalforsamling og fagdag på enten tlf. 30 66 40 72 eller på e-mail info@frdk.dk 
For resten af programmet, se link til FRDKhjemmeside her  

  

 4. ”Sæt fokus på jordens biologi” indlæg af Joel Williams på 

fagdagen 26. februar 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK 

Jordens biologi 
har stor betydning 

Efter årtiers fokus på jordens kemi og på jordens struktur er der en stigende erkendelse af, at 
jordens biologi har stor betydning for både planters sundhed og for deres produktivitet. FRDK har 
til vores fagdag invitereret engelsk/canadiske Joel Williams til at introduceres os til det forunderlige 
samspil, der er mellem planter og jordens mikroorganismer. 

En engageret 

fortaler for sund 
biologisk aktiv 
jord 

  
Joel Williams er en engageret fortaler for sund biologisk aktiv jord. Han har indledt på blandt andet 
Groundswell, NoTill on the Plains og nu også snart på FRDKs fagdag. Foto fra www.integratedsoils.com  
 

 

Hvor er de sunde 
sædskifter? 

Der er ingen tvivl om, at introduktion af handelsgødning i sin tid, har betydet en enorm 
produktivitets stigning i landbruget, men samtidig har det også betydet at gode 

landbrugstraditioner, herunder sunde sædskifter, i nogle tilfælde er gået i glemmebogen. 

Jordens mikro- 
biologiske liv 

Der er rigtigt meget, vi ikke ved om det mangfoldige mikrobiologiske liv, der er i jorden. Det vil du 
blive klogere på, hvis du deltager på FRDKs fagdag. Joel Williams vil give to indlæg på 
dagen. Under temaet ”Sund jord” vil Joel indvie os i samspillet mellem planter og jordens 
biologi. Ved at forbedre betingelserne for jordens mikroorganismer, kan man med mindre 

kunstgødning dyrke højtydende afgrøder. Mikroorganismer leverer næringsstoffer til planterne, 
der til gengæld leverer sukkerstoffer til mikroorganismerne. Et konstant dække af jorden med 
planter holder gang i det mikrobiologiske liv, der også har stor betydning for ”jordens 
kulstofopbygning”, der er temaet for det andet indlæg, som Joel William vil give på fagdagen. 

Tilmelding og 
program 

Tilmeld dig generalforsamling og fagdag på enten tlf. 30 66 40 72 eller på e-mail info@frdk.dk 
For resten af programmet, se link til FRDKhjemmeside her  

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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1. Oplæg om certificering af Conservation Agriculture på fagdagen 

den 26. februar 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK 
 

Projekt på 
Roskilde 
Universitet 

Josefine Bourgeat og Sebastian Peczek, 
studerende fra Teknologisk 
Samfundsvidenskabelig Miljøplanlægning på 
Roskilde Universitet, vil på FRDK fagdagen 
holde oplæg med emnet: ”Certificering - 
muligheder og udfordringer”. Oplægget 
holdes med udgangspunkt i et projekt, som 

bl.a. er baseret på en række interviews med 
FRDK’s medlemmer. Josefine og Sebastian vil 
fortælle om potentialer og udfordringer ved 
udarbejdelsen af en certificering af 

Conservation Agriculture, herunder en række 
overvejelser om certificeringens målgruppe, 

omstillingsprocessen fra reduceret 
jordbearbejdning til CA og udformningen af de 
potentielle retningslinjer.  

 

Tilmelding og 
program 

Tilmeld dig generalforsamling og fagdag på enten tlf. 30 66 40 72 eller på e-mail info@frdk.dk 
For resten af programmet, se link til FRDKhjemmeside her  

  

 

2. Der findes enkle metoder til at diagnosticere din jord 
Af Annette Vibeke Vestergaard, Landskonsulent, SEGES PlanteInnovation 

Et sundhedstjek Giv din jord et sundhedstjek oven på først et par våde dyrknings sæsoner med vand og 
pakningsskader, efterfulgt af årtiers tørke i 2018. Når solen atter står lidt højere på himlen, 
væksten starter og jordens vandindhold er omkring markkapacitet, kan man med fordel 
diagnosticere udfordringerne i marken. 

Brug Faktaarkene I projektet ”Sundere jord – nu og om 20 år” har SEGES, Århus Universitet og lokale rådgivere 
udviklet nogle faktaark, som trinvis beskriver enkle metoder til at blive klogere på jordens 
sundhedstilstand. Hvert faktaark henviser til en kort demo-video (QR-kode) og vejledning i 
afhjælpning af udfordringer i marken. Se Faktaarkene 

På samme side, kan der ses to vejledninger, som også er udarbejdet i projektet:  
• Vurdering af jordens frugtbarhed 

• Vejledning i forbedring af jordens frugtbarhed 

http://www.frdk.dk/
mailto:info@frdk.dk
http://www.frdk.dk/single-post/2019/fagdag
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Jordbund/Sider/Startside.aspx


 
 

  
 

 

 
Spadediagnoser med VESS analyser, der kan hjælpe med at give en bedømmelse af jorden 

 

Udfordrende 
vækstsæsoner 

I de seneste dyrkningssæsoner har vejret givet store udfordringer og vist, hvor jorden er i dårligst 
kondition. I 2017 stod der vand på markerne meget længe – og tung kørsel i våd jord efterlod 
jorden endnu mere pakket. I 2018 fik vi tørken, som viste områder i markerne med dårlig 
rodvækst og lille vandholdende evne, hvor nedvisningen startede. Der er behov for fokus på den 
gode jord – og mange steder er der behov for en indsats for at opbygge jordens indhold af 

organisk stof, som er et nøgleord i forhold til forbedring af robustheden og dermed 
dyrkningssikkerheden. 

Hyppige 

problemer med 
vand 

Ved hyppig vandmætning er rodudviklingen ofte dårlig, og der kan være behov for at oprense eller 

udskifte dræn. Vedligehold af dræn har mange steder været nedprioriteret og gamle dræn er ikke 
altid dimensioneret til de store vandmængder. En infiltrationstest kan vise om jorden effektivt 
opsuger nedbør, eller om der er udfordringer i dybere jordlag. Ved at grave i jorden eller ved at 
bore en jordprofil i dybden, kan man se, om der er vandstandsende lag, eller om jorden er 
vandmættet. 

Jordpakning Efter tung færdsel i vådt føre, kan jorden have svært ved at afdræne vand. En negativ spiral 
starter, idet stillestående vand på overfladen kan føre til at fine jordpartikler sedimenterer i 
jordprofilet – omkring dræn eller i pakkede lag. Jordpakning kan undersøges med jordspyd og 
spadeprøver. Løsninger kan være mekanisk og biologisk jordløsning, evt. ved grubbesåning af 

raps eller efterafgrøder og forebyggelse af genpakning ved at optimere dæk- og akseltryk i 
marken og ikke køre i vådt føre. Dybe pakningsskader er meget svære at rette op på. 

Test med sanserne På mange marker er der fjernet kulstof i de seneste år. Der bruges mindre strøelse, halmen 
fjernes og stigningen i temperaturen vil alt andet lige øge omsætningen af det organiske 

materiale. Det er en trussel mod jorden, da opbygningen af humus er vigtig på både sand- og 
lerjord ved at skabe en god jordstruktur og holde på vand og næringsstoffer. Man kan lave et 
simpelt sundhedstjek af jorden ved at lugte til den, se på farve og struktur og sammenligne 
forskellige marker.  

Regnorme som 
indikator for sund 

jord 

Regnorme har en række vigtige funktioner i jorden. Man kan lave en regnormetælling ved at lokke 
regnormene op af jorden med sennepspulver oprørt i vand. Regnorme har brug for planterester og 

kan ikke lide pakket jord eller intensiv jordbearbejdning. Skal man harve intensivt, er det vigtigt 
at jorden er rimelig tør, så regnormene har søgt i dybden.  



 
 

  
 

 

3. Opgørelse af tidligt såede efterafgrøder på Samsø 
Af Kasper Holm Kristensen, PløjefriRådgiver, LMO 

Resultat af meget 
tidligt såede 
efterafgrøder 

På Samsø har formålet bl.a. været, at 
udbrede kendskabet til nye arter og se 
hvordan arterne klarer sig til produktion af 
”foder” til biogasanlæg. Demoen er anlagt 
på et areal med tidlige kartofler og sået 
den 7. juli 2018, hvor jorden var knas tør. 

For at sikre en spiring blev der vandet med 
ca. 10 mm vand, som virkelig fik liv i 
mange af efterafgrøderne. Efterafgrøderne 

var allerede meget imponerende til vores 
fremvisning den 15. august. Specielt 
olieræddike var meget kraftig og i 

blandinger var den meget dominerende.  
 

 

Tidlig såning et 

must, specielt for 
Sorghum 

Efter tidlige grøntsager og vinterbyg efterfulgt af vintersæd eller en vårafgrøde er det meget 

oplagt at bruge efterafgrøder. Det er selvfølgelig et must, at efterafgrøden etableres så tidlig som 
muligt. Ved etablering inden den 20. juli ser det ud til, at en ny art som sorghum, også kan have 
sin berettigelse. Sorghum er en C4 plante ligesom majs og den elsker varme og kvitterede for det 
med omkring 8 tons tørstof pr. ha ifølge vores planteklip, og som det ses af nedenstående 
billeder, så giver såning den 20. august ikke mening for denne art. 

  
Rådyr elsker efterafgrøder. Bagerst i billedet ses 
sorghum som er ca. 2 meter høj, sået den 7. juli. 
Foto: Kasper Holm Kristensen 
 

Sorghum sået den 20. august giver ikke mening. 
Foto: Kasper Holm Kristensen 

 

Overvej vårbyg 
efter vinterbyg 
med en 

efterafgrøde 
imellem 

På nogle ejendomme er udbyttet i vinterbyg tæt på det samme som i vinterhvede. Overvej om det 
her vil være muligt, at tage vinterbyg ind i sædskiftet inden vårbyg og med en god efterafgrøde 
imellem. En tidlig sået efterafgrøde med f.eks. vikke i en blanding, vil kunne give mindst 50 kg N 

til næste afgrøde og være med til at hæve udbytteniveauet med 3-5 hkg i vårbyg. Hvorvidt det er 
aktuelt skal vurderes ud fra egne beregninger på ejendommen. 



 
 

  
 

 

 
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. 

 

Tidlighed = 

Høj biomasse 

Det lidt usædvanlige ved denne demo er, at den er etableret meget tidligt og det giver mulighed 
for nogle meget store efterafgrøder, som ses af figuren ovenfor. For sjov er en standard silomajs 
taget med, for at give en identifikation af, hvor meget der egentlig er optaget. Vi kan se at 

olieræddike, sorghum og til dels honningurt har givet nogle store udbytter i kg tørstof. Vikke og 
cikorie er elsket foder til rådyr og harer, så de har været holdt nede, se billeder nedenfor. 

  
Vikke bidt af. Foto: Kasper Holm Kristensen Cikorie bidt af. Foto: Kasper Holm Kristensen 

 

Kvælstof til næste 
afgrøde 

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 pct., Olieræddike 3,9 pct., ”diverse” efterafgrøder 3,4 pct. og 
vinterraps 4,5 pct. 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 er ikke ensbetydende med, at denne 
mængde er til rådighed for næste afgrøde, men vi kan måske regne med op til 50 pct. 

Blanding af arter I demoen har vi lavet mange blandinger ved at udså efterafgrøderne på kryds, som det ses i 
figuren nedenfor. Det giver en ide om, hvordan arterne klarer sig overfor hinanden. En af 
udfordringerne ved blandingerne er, at vi skal have nogle arter, som er hurtige fra start til at 
dække af for ukrudt og samtidig være så åbne, at der er luft til de andre arter. I denne demo kan 
vi se, at olieræddike har udkonkurreret de fleste af de arter, som den var i blanding med. Det 
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betyder at vi skal nedsætte mængden af olieræddike ved tidlig såning for at give plads til de andre 
arter. Ud fra nedenstående, kan en god faglig blanding være: 

• Vikke + cikorie + sandhavre + honningurt + enkelte olieræddiker. Blandingsforholdet er 

endnu ikke afprøvet. 

De enkelte arters 
dominans 

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

 

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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1. shopFRDK lukker for bestilling på onsdag 27. februar kl. 24.00 
Af Jacob Winther Nymand, shopFRDK ansvarlig frdk@skjalm.dk 
 
 

Sidste mulighed i 
denne omgang 

Det er nu sidste mulighed for bestilling af frø til tidlig etablering. Sidste frist er på onsdag den 27. 
februar kl. 24.00. Du bestiller på vores hjemmeside her 

MFO blandinger Vi fik til sidste sæson lavet blandinger der passer til de danske MFO-regler for. Se beskrivelser i 
shoppen for hhv. ”TG-4 MFO Bestøverbrak (kræs for bier)” og ”TG Blomsterbrak”. 
(Link til MFO blandinger i shopFRDK) 

MFO bestøverbrak 

(Kræs for bier)  
 

 

 

MFO Bestøverbrak er 
den mest mangfoldige 

blanding. Den lever 
også op til reglerne for 
MFO blomsterbrak. 
Under gode forhold 
kan den etableres med 

kun 10 kg/ha (dvs. en 
frøpris på 405 kr./ha.) 
 
 
 
 
Billedet viser MFO 

bestøverbrak etableret 
i april 2018 af Anne 
Arentoft, Odder. 
Billedet er taget d. 18. 
september. 

 

Arter til 
undersåning 

FRDK arbejder hele tiden på at udvikle ny viden om efterafgrøder, hvornår de skal etableres, 
hvordan de skal etableres og hvor meget frø der er nødvendig. 
På fagdagen, i forbindelsen med generalforsamlingen for FRDK, hører du om de erfaringer vi i 
FRDK har gjort os med efterafgrøder i 2018. Følgende arter ved vi fungerer som undersåede 

efterafgrøder i vinter- eller vårsæd: 
- Hvidkløver 

- Aleksandrine kløver 

http://www.frdk.dk/
mailto:frdk@skjalm.dk
http://shopfrdk.dk/
http://shopfrdk.dk/mfo-blandinger-13/


 
 

  
 

- Sildig rajgræs diploid/tetraploid 

- Seradel 

- Cikorie 

- Panonisk (vinter) vikke 

Blandinger af de forskellige arter kender vi desværre ikke så meget til endnu, udover at: 

- 4 kg hvidkløver + 15 kg alm. sildig rajgræs ved jeg går fint sammen 

- 8 kg seradel + 8 kg panonisk vikke + 6 kg cikorie formoder jeg vil egne sig som blanding 

Vær opmærksom på, hvis du har sprøjtet mod ukrudt i dæksæden, at det pågældende middel ikke 
efterfølgende også har negativ effekt på de undersåede efterafgrøde arter.  

Kontakt FRDK 
 

FRDK arbejder videre med at finde de rigtige blandingsforhold – hvis I har nogle gode erfaringer I 
vil dele, så er vi meget interesserede. Kontakt venligst Jacob Winther Nymand på frdk@skjalm.dk 

eller mobil 21 55 27 28. 

  

 

2. Allersidste frist for tilmelding til generalforsamling og fagdag 
på tirsdag 26. februar 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK hhp@frdk.dk 

 

Endnu ledige 
pladser 

Vi takker for de mange tilmeldinger til generalforsamling og fagdag på tirsdag! Der er stadig 

pladser, hvis du skulle have glemt at tilmelde dig 😊 

Tilmeld dig på enten tlf. 30 66 40 72 eller på e-mail info@frdk.dk 
For programmet, se FRDKhjemmeside her  

Sandhavre dækker 
for ukrudt 
 

 

Frederik V. Larsen har været i forsøgsmarken med 
efterafgrøder på Barløsegaard. En af de arter der 
imponerer er sandhavre, der også efter frost dækker 
jorden helt af, så der intet ukrudt er i den parcel, se 
billede  

 

 
Siden hen har Fredrik igen været i marken for at se til 
den rug mark, der i efteråret blev sået direkte i en 
grøn efterafgrøde. Se twitter link 
 
@FredVLarsen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Frederik V Larsen. Se twitter:  (link) 
 

 

Indledning på 
fagdagen 

Frederik indleder vores fagdag med temaet ”  Fem års NoTill - vores forsøg og erfaringer”. Det gør 

han sammen med engelsk-canadiske Joel Williams, der får nyligt har holdt indlæg både i England 
og på ”No-Till on the Plains” konferencen i USA. 

Citat fra Joel 
Williams 

“Det er ligegyldig om, du som landmand er stor eller lille, økologisk eller konventionel. Der er altid 
noget, du kan gøre for forbedre din drift med agro-økologiske principper. Det vil forbedre din jords 

sundhed”  

mailto:frdk@skjalm.dk
mailto:hhp@frdk.dk
mailto:info@frdk.dk
http://www.frdk.dk/single-post/2019/fagdag
https://twitter.com/FredVLarsen/status/1098182406853537792
https://twitter.com/FredVLarsen/status/1097188498711474177


 
 

  
 

Se mere ved ”Midland Farmer” 2. januar 2019: “Biological farming practices benefit all farming 
systems” (link) 

  

 

3. Hvad gør vi ved efterafgrøderne nu? 
Af Erik Sandal, Chefrådgiver Planteproduktion, LMO ers@lmo.dk 
 

Kraftige 
efterafgrøder 

Vi har vel aldrig haft flottere og bedre udviklede efterafgrøder end dem vi så i efteråret 2018. Vi 
har nok heller aldrig oplevet de udfordringer med at få etableret afgrøder pløjefrit i 
efterafgrøderne, som vi formentlig står overfor her i foråret. 

Vurder situationen 
i marken 

Hvis ikke du allerede har været ude at vurdere situationen i efterafgrøderne, skal det ske nu. Er 
efterafgrøden helt nedvisnet af frosten? Er efterafgrøderne begyndt at skyde igen? Hvordan med 
ukrudt i bunden? (læg mærke til både tokimbladet og græsukrudt) 

Hvad er 
udfordringen? 

En af udfordringerne er, at få omsætningen af plantemassen i gang, så den nye afgrøde kan få 
gavn af den store mængde kvælstof, som efterafgrøderne har opsamlet. Hvor efterafgrøden 

består af græsser (inkl. korn) må rådet være at få nedmuldet efterafgrøden så snart det er muligt.  
Hvor efterafgrøden består af Olieræddike er det meste af bladmassen allerede tabt på jorden og 
omsætningen er formentlig i gang. Mange steder står stængler og rodknolde dog tilbage og nogle 
steder kommer der nye skud fra rodknolden. Også her må rådet være at få plantematerialet slået i 
stykker så omsætningen kan begynde. En anden udfordring ved den situation vi har i en del 
marker er, at især stængler fra olieræddike lige nu virker meget seje og dermed kan risikere at 

slæbe i såmaskinen. 
 

 

Foto: Erik Sandal, LMO 
Eksempel på efterafgrøde af olieræddike, hvor der 
kommer nye skud frem og hvor der er en del 
bundukrudt 

 

 
 

Nedvisning med 
glyphosat 

Før pløjefri etablering om foråret, bør du som udgangspunkt altid anvende glyphosat til 
nedvisning. Dette gælder også selv om du synes marken er ukrudtsfri! Mange har fået en grim 
overraskelse af især enårig rapgræs, hvor sprøjtning med glyphosat er undladt. Mit råd er at 
nedvisne marken snarest. Spørgsmålet er hvilken dosis der skal anvendes. Udgangspunktet kan 
være fra 360 gr. aktivt stof til 1100 gr. pr. ha. Højeste dosis, hvor der er stort tokimbladet ukrudt 
eller hvor du ved, der er væselhale i marken. Den laveste dosis anvendes, hvor der kun kan findes 

ganske lidt græsukrudt i bunden af en tæt afgrøde. Et udgangspunkt på 540-720 gr. glyphosat pr. 
ha, vil gøre god fyldest i de fleste tilfælde. 

 
- Hurtig nedvisning og optagelse fremmes ved at tilsætte ammoniumsulfat og 

spredeklæbemiddel samt sprøjte på dage med god temperatur og sol.  

- Der skal altid behandles på tørre planter for at sikre virkningen. Der er tilfælde hvor 

behandlinger på våde planter tidligt på dagen har svigtet. 

Effekten på ikke nedvisnede olieræddiker vil være meget afhængigt af hvordan planten ser ud. Er 
der tale om planter som består af friske skud fra roden, vil nedvisning have en rimelig effekt med 

http://midlandfarmer.co.uk/?p=3959
mailto:ers@lmo.dk


 
 

  
 

720 gr. glyphosat pr. ha, mens du formentlig ikke får noget ud af at sprøjte på halvvisne slatne 
planter uden vækst.  

Behandling efter 
nedvisning 

Hvor du råder over såmaskiner med skiveskær, vil du som oftest kunne så direkte efter 
nedvisningen. Er der nedvisnet en stor plantemasse, f.eks. en græsefterafgrøde, bør der gå 

mindst 14 dage fra nedvisning til såning. Dette skyldes at glyphosaten binder sig til det organiske 
materiale og i nogle tilfælde kan hæmme spiringen. Det er dog vigtigt at du løbende kontrollerer 
såarbejdet, da der også i dette tilfælde kan ske hairpinning. Er dette tilfældet, kan en forudgående 
harvning være nødvendig. Hvor du skal så med en tandskær såmaskine, vil det formentlig være 
nødvendigt med en forudgående bearbejdning, så slæbning undgås. Her vil en discharve nok være 
det mest effektive redskab. Denne må også i nogen grad kunne ødelægge rodknoldene fra 

olieræddiken. En anden mulighed kunne være en tæt afpudsning af marken med en brakpudser. 

Nyfremspiring kan 

bekæmpes i korn 

men ikke i heste- 
bønner 
 

Uanset hvad, må vi nok forudse, at der flere steder vil fremkomme ”nyfremspiring” af 

efterafgrøden – særligt hvor olieræddiken har dannet store rodknolde. I korn bør disse relativt let 

kunne bekæmpes, men særligt i hestebønner vil dette kunne givet et stort problem. Hvor du sår 
hestebønner efter kraftige efterafgrøder, bør du derfor være særlig opmærksom på at få 
olieræddiken bekæmpet ved effektiv nedvisning.  

Del jeres 
erfaringer med os 

Som det fremgår af det skrevne, mangler vi en del erfaringer, og jeg vil opfordre alle til at komme 
med deres erfaringer, så vi kan blive klogere i samlet flok. 

  

 4. Efterafgrøder og samdyrkning i grønsager. Årslev 5. marts 
Af Hans Henrik Pedersen, FRDK hhp@frdk.dk 

 
Ingen tilmelding  

 

Aarhus Universitet Årslev og partnere 

inviterer på markvandring og 
gennemgang af spændende projekter 
vedr. samdyrkning af grøntsager,  
efterafgrøder og andet. Projekterne er 

målrettet økologisk produktion. Det 
starter kl 9:30 på Forskningscenter 

Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev. 
Tilmelding er ikke nødvendig. Se mere 
ved gartnertidende.dk 
 
Foto: Jørn Nygaard Sørensen, AU 

 

  

 

5. Spændende Tysklandstur tilbydes fra 5. til 8. juni 2019 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Sæt X i kalenderen  Vi tilbyder et planteavlskursus til Tyskland fra den 5. til den 8. juni 2019. Der bliver besøg hos fem 
til seks landmænd, der dyrker pløjefrit, enten harvet eller direkte sået. Turen bliver omtalt kort i 
marts udgaven af FRDKnyt, men sæt allerede nu X i kalenderen og hold øje med FRDKnyhedsbreve 
og FRDKhjemmeside! 

  

  

  

  

mailto:hhp@frdk.dk
https://www.gartnertidende.dk/gronsager/nyheder/2019/aabent-avlermode-for-gronsagsproducenter
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

 6. På konference i Australien: Faste kørespor (CTF)  
Af Hans Henrik Pedersen, FRDK og Aarhus Universitet, Ingeniørinstituttet  
 

Planlægning af 
spor og ruter 

Jeg havde i sidste uge fornøjelse af at deltage i den tredje internationale konference om faste køre-
spor (CTF - controlled traffic farming). Jeg præsenterede status vedrørende planlægningsværtøjer 
til at fastlægge spor og beslutte rækkefølgen af spor. Sådanne værktøjer kan fx bruges, så indholdet 
i gyllevognen bedst muligt passer sammen med længden af de enkelte spor. Jeg arbejder med dette 
i projektet CTF Optimove sammen med kollegaer ved Aarhus Universitet. 

Stor udbredelse i 

Vestaustralien 

Udbredelse af CTF har i Australien været i en konstant vækst siden brug af autostyring blev muligt 

for mere end 20 år siden. Det har hidtil været mest udbredt i staterne Queensland og Victoria, hvor 
CTF medvirker til at forbedre vandinfiltrationen, så regnen bliver i marken i stedet for at skylle væk. 
Konferencen foregik i Ballarat ved Melbourne i Victoria. Den største delegation af deltagere kom dog 

fra Vestaustralien. De tørre og sandede kornområder syd og øst for Perth er, hvor der lige nu er den 
største vækst i CTF.  

Hold kørsel væk, 
efter jordløsning 

Mekanisk jordløsning (grubning) var et stort tema på konferencen. Ofte nedfældes kalk eller fosfor 
samtidigt med jordløsning af marker, der ellers stort set håndteres ved direkte såning. Erfaringer 
med jordløsning var dårlige hvis ikke jorden efterfølgende blev holdt fri for pakning ved brug af CTF. 
Det er vel et almindeligt kendt råd også herhjemme. Hold jer fra jorden, hvis I har haft behov for 

at grubbe. 
 

 

 

 Konferencen sluttede af med markbesøg og demonstration af maskiner til at jævne spor, hvis de 
bliver for dybe eller ujævne. Den danske delegation var naturligvis i front.  
Jeg håber, at du kom godt hjem Henning Marstrand Hansen. 
Foto fra ACTFA - Twitter ACTFA @CTFarmingAus (link) 

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

https://twitter.com/CTFarmingAus/status/1095928946158297088
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1. Ny bestyrelse i FRDK  
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Generalforsamling FRDK afholdte den årlige generalforsamling i formiddags. Der var også valg til bestyrelsen, og tre 
af dens medlemmer var på valg. Jan Møllegård Jensen blev genvalgt, mens studerende på KU 
Frederik V. Larsen og landmand Søren Havgaard Christensen blev valgt ind i stedet for landmand 
Anne Arentoft Kristensen og landmand Jesper Thorøe. Der lød en tak til de to for deres indsats 

gennem en årrække og en velkomst til Frederik V. Larsen og Søren Havgaard Christensen fra 
formand Henrik Terp. 
Tidligere formand Hans Dahm, Odder blev genvalgt som folkevalgt revisor.  

Ny bestyrelse 

 
Foto: Jørgen P. Jensen, Effektivt Landbrug.  
Den nyvalgte bestyrelse for FRDK 26. februar 2019 - fra venstre er det Jan Møllegaard Jensen, Henrik Terp, 
Torben Bay Jørgensen, Søren Ilsøe, Søren Havgaard Christensen, Karl Jørgen Nielsen, Frederik V. Larsen, 
Erik Sandal og Søren Søndergaard. 

 
 

http://www.frdk.dk/
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

 

1. Pressemeddelelse FRDK generalforsamling 
Af Niels Damsgaard Hansen, Pressemedarbejder, FRDK 
 

 Pløjefri dyrkning med efterafgrøder er mest klimavenlig  
Politikerne bør i langt højere grad interessere sig for at lagre kulstof i landbrugsjorden, når 

Danmark skal opfylde sine reduktionsmål. Conservation Agriculture er en oplagt mulighed, kun vi 
kan tilbyde, lød det fra Henrik Terp, formand for FRDK, på dagens generalforsamling. 

Lagring af kulstof Klima er et mere politisk hot emne end så mange andre. 
- Ved valget til folketinget om kort tid kommer det til at betyde meget, og vi har et tilbud, som er 
nemt at gå til. 

- Nemlig at lagre en masse CO2 som livgivende kulstof i vores marker, lød det insisterende fra 
formand Henrik Terp i hans beretning til de omkring 130 deltagere i Foreningen for Reduceret 
jordbearbejdning i DanmarK’s (FRDK) 20. generalforsamling tirsdag 26. februar 2019. 

Formanden fremhævede, at dokumenterede data viser, at typiske efterafgrøder øger jordens 
indhold af kulstof med 0,4 ton pr. hektar årligt.  
- Har vi rigtig gode og kraftige efterafgrøder som i 2018, kan vi lagre endnu mere, fremhævede 
han. 

Halm øger CO2-
lagringen 
 

Ved også at efterlade halmen som føde til regnormene, kan mængden af CO2-lagringen øges 
endnu mere. Nemlig med op til 1,2 ton kulstof pr. hektar, hvilket svarer til 4,4 ton CO2 pr. hektar.  
Med 2,2 millioner hektar i omdrift i Danmark svarer det til, at der årligt fjernes knap ni millioner 
ton CO2 fra atmosfæren med efterafgrøder på hele arealet.  

- Det har vi ikke, men potentialet er meget stort. Især i betragtning af, at det danske 
reduktionsmål for de ikke kvotebelagte sektorer er 2,5 millioner ton CO2, sagde Henrik Terp. 

Øger 
biodiversiteten i 

agerlandet 
 

Henrik Terp slog desuden fast, at et øget indhold af kulstof i landbrugsjorden øger biodiversiteten i 
agerlandet meget mærkbart. 

- Det er dokumenteret i flere forsøg i 2018, og hertil kommer, at vores dyrkningssystem hindrer 
erosion og fastholder kvælstof med flere næringsstoffer i rodzonen. 
Det betyder alt andet lige reduceret brug af kunstgødning. 
- Vi mindsker også forbruget af pesticider, og det gælder ikke mindst brugen af insektmidler.  
- Altså har vi det miljøvenlige landbrug, som samfundet efterlyser, fastslog han.  

FRDK har i flere år fremhævet, at Conservation Agriculture forener det bedste fra konventionel og 
økologisk dyrkning.  

Behov for mere 
forskning 

Henrik Terp berettede, at der i det forløbne år har været en god dialog med mange både 
politikere, organisationsfolk og forskere. 
- De forstår vores budskab om, at det er muligt både at producere effektivt og samtidig hente en 
stor mængde CO2 ud af atmosfæren og lagre den i landbrugsjorden. 
- Men, og det er desværre et stort MEN, det kniber nemlig meget med den forskningsmæssige 
dokumentation for fordelene under danske forhold. 

- Vi får simpelthen ikke de nødvendige økonomiske midler til forskning og forsøg, heller ikke 
selvom omkring 20 procent af det danske areal i omdrift etableres uden forudgående pløjning, 
fremhævede han. 

- Det er helt skævt, at det er så svært at få tilstrækkelige midler til forskning i Conservation 
Agriculture og andre former for pløjefri dyrkning.  
- Vi må kræve, at en tilsvarende stor andel af blandt andet promillepengene fra vores egne 
lommer går til forskning i det, vi finder vigtigt.  

- Fremover skal vi enten sidde med ved bordet, hvor fordelingen af pengene sker, eller også må 
de, der sidder med nu, meget hurtigt sadle om, pointerede Henrik Terp.    

Medlemstallet 
vokser stadigvæk 

Medlemmerne af FRDK er som alle øvrige landmænd på jagt efter øget indtjening. Pløjefri 
dyrkning rigtig håndteret vil også øge bundlinjen noget for de fleste landmænd. 
- Set i det perspektiv er det også interessant at være med i FRDK, fordi vi kan lære af hinandens 
successer og fejl - hvor de sidste selvfølgelig i videst muligt omfang skal undgås, berettede Henrik 
Terp. 
Interessen for at være med i FRDK er også støt stigende.  



 
 

  
 

- Vi er nu oppe på 579 medlemmer, hvilket er rekord mange.  
- Men vi har selvfølgelig plads til mange flere. Og vi ved, at rigtig mange er gået i gang med at 

dyrke pløjefrit i mindre eller større omfang.  
- Så kender I interesserede, fortæl dem gerne om fordelene ved at være med hos os, sagde han.  

Bælgplanterne 
skal med i alle 
efterafgrøder 

Danmark er det eneste EU-land, hvor landmændene kun må bruge bælgplanter i frivillige 
efterafgrøder.  
- Denne forskelsbehandling er ikke alene unfair konkurrenceforvridning. Den er også meget 
uforståelig ud fra såvel et økonomisk hensyn som hensynet til klima og miljø, fastlog Henrik Terp.  
Han fremhævede, at det er forkert, at øget brug af bælgplanter i efterafgrøderne øger 
udvaskningen af kvælstof.  

- Vi skal bare samdyrke bælgplanterne med andre arter, der kan fastholde det kvælstof, 
bælgplanterne henter ud af luften, påpegede han. 

Kan der på naturlig måde hentes langt mere kvælstof ud af luften, kan landmændene spare på 
handelsgødningen.  
- Det bør enhver kunne forstå fornuften i. Også politikerne, som nu er den største hindring for 
vores brug af bælgplanter i efterafgrøderne, sagde Henrik Terp.  

Hele Beretningen  Hele Beretningen kan ses på FRDKhjemmeside her 

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

http://www.frdk.dk/single-post/Ny-bestyrelse-i-FRDK
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1. Aktuelt i marken 
Af Søren Søndergaard, PløjefriRådgiver, Vestjysk sos@vestjysk.dk 
 

Forårs 
fornemmelser 

Dagene bliver længere, og solen står højere på himlen. Lærken er begyndt at synge, og ved 
skumringen høres agerhønens kalden på sin mage. Fasankokken har fået sin flotte farve og lader 
sig gerne se.  Efter en lang vinter kribler det i den driftige landmand for at komme i gang med at 
tilså markerne med vårsæd. Jo, bare det at komme i gang, er en tilfredsstillelse i sig selv. Så er 

der da igen noget ved at være landmand. Der er noget optimisme over foråret hvert år. 

Kend din egen 
jord og hav 
tålmodighed  

Hvis naboen begynder at røre på sig er det måske passende at tage en lille ferie eller gøre 
maskinerne forårsklar, indtil markerne er blevet rigtig tjenlige til bearbejdning. Derved kan der 
spares meget brændstof og dermed CO2, og det vil ofte være muligt at anvende billigere maskiner 
med et bedre resultat. Til høst vil du opdage, at specielt vårbyg kvitterer med et bedre udbytte. 

Det må da kunne kaldes en win win situation. Nyd foråret og lad dig ikke stresse til at køre fast.  

Våd jord kan æltes 

 

En våd jord er nemmere at ælte end en tør 
jord. Æltning er hvad, der nemt sker, hvis der 
køres på en fugtig/våd jord. Derved 
ødelægges de naturlige gange i jorden, som er 
så vigtige for rodvækst. Jamen vi bruger da 
bare en rotorharve. Den er rigtig god til at 
give en flot og jævn overflade, og så kan vi 

placere kernerne i korrekt dybde. Det giver en 

meget flot fremspiring. En god fremspiring er 
ønskelig, men hvad nytter det, hvis ikke 
rødderne bagefter kan komme i dybden for at 
hente vand og næring til planten. 

Foto: Søren Søndergaard, Vestjysk. Her er resultatet af ”forårskuller” 
 

 

Gødning og 
mangan 

Tjek gerne dine marker for gødningstilstand og eventuel mangan mangel. Marker med ”gammel 
strøm” og som er velpassede med jævnlig etablering af efterafgrøder, står med god 
næringstilstand og behøver absolut ikke tilførsel af gødning. 

Brug mangan 
tester 

For at påvise eventuel mangan mangel, er en mangantester at anbefale, da denne i god tid kan 
indikere en mangel, nemlig før det kan ses i marken. Når det først kan ses, har planterne allerede 
taget skade, og så er det sværere at rette op på. Vinterbyg er mest følsom, men tidlig sået 
vinterhvede kan også rammes hårdt. Rug er mindre følsom. 

Afhjælpning En sur gødning kan sætte godt gang i mangan optagelsen fra jorden, men ellers er gængse 

bladmidler effektive, så snart der er vækst i afgrøden og der ikke efterfølgende er frost. 

http://www.frdk.dk/
mailto:sos@vestjysk.dk


 
 

  
 

 

2. Nedvisning inden etablering af vårsæd 
Af Kasper Holm Kristensen, PløjefriRådgiver, LMO khk@lmo.dk 
 

Formål en ren 
mark 

Nedvisning inden såning er en vigtig opgave. Det har til formål at lave en helt ren mark ved 
såning, så ukrudtet ikke har et forspring i forhold til afgrøden. Hvis ukrudtet er spiret inden 
såning, så får mange arter en størrelse, hvor de er svært bekæmpelige og frøpuljen i jorden vil 
blive forøget. 

Vent til max. 

fremspiring 

Mange steder er marken nedvisnet, som også er den generelle anbefaling, da det giver en mere 

sikker effekt i et ”normalt” år. Den milde vinter har betydet, at der i år er fremspiret mere nyt 
ukrudt end normalt og marken skal vurderes nøje for ukrudtsbestanden. Enårig rapgræs spirer 
hele året, og den har haft gode betingelser i denne vinter. Da det tyder på, at foråret starter mild, 
anbefales det at vente med nedvisning.  

Kombiner med 

fuld 
gennemskæring 

 

På billedet ses mange storkenæb, som kan 

være svære at bekæmpe. Dem på billedet er 
ikke meget store, men de har en pælerod og 
har godt fat. Som supplement til nedvisning, 
så kan effekten forbedres med fuld 
gennemskæring i så lille en dybde som muligt.  
På marker med stort ukrudt er sagen en 
anden, fordi den kan give problemer med 

efterfølgende etablering, hvis ikke 
omsætningen er påbegyndt i god tid inden 
jordbearbejdning/såning. Det er specielt græs 

og spildkorn, der vil bruge kvælstof til 
omsætning, og det er derved ikke til rådighed 
for næste afgrøde. Se oversigt i tabel 1. 

Foto: Kasper Holm Kristensen, LMO. Mange storkenæb, som er forholdsvis små og i god vækst 
 

Forskellige 
scenarier Scenarie 

Tidspunkt for 
nedvisning forår 

2019 Kommentar 

Nedvisnet efterår 
Tæt på såning Der er nu kun småt ukrudt, som er let at  

bekæmpe. 

Stort græsukrudt 
NU En måtte som skal begynde omsætning inden 

næste afgrøde hurtigst muligt 

Småt ukrudt 
Tæt på såning Der er nu kun småt ukrudt, som er let at 

bekæmpe. 

Tabel 1. Oversigt over forskellige scenarier for nedvisning 

Dosis og additiv Dosis skal tilpasses den faktiske ukrudtsbestand og størrelse, da nogle er nemme at bekæmpe, og 
andre arter er svært bekæmpelige. For at opnå den bedste effekt, skal du sprøjte inden kl. 14, og 
der skal være flest mulige solskinstimer efter behandling. Sprøjtning på en mild, men overskyet 
dag har flere gange vist et dårligt resultat. Tilsæt altid de anbefalede additiver til det produkt, du 
anvender- I tilfælde af svære forhold, så som vanskeligt ukrudt eller ikke optimalt vejr, tilsættes 
også spredeklæbemiddel. 

Problem 
Dosis, gr. aktiv 

stof 
Bemærkninger 

Rajgræs, enårig rapgræs, rævehale 

m.v. Små planter. 

360 Let bekæmpelige arter og lille 

dosis er tilstrækkelig 

Rajgræs, rævehale m.v. Store tuer. 
600 Lidt større planter kræver en  

ekstra indsats 

Væselhale og andre svært 
bekæmpelige arter, store storkenæb 

1400 Svært bekæmpelige arter kræver 

en stor indsats og der kan være 
svigtende effekt 

Tabel 2. Dosis af glyfosat ved forskelligt ukrudt 

mailto:khk@lmo.dk


 
 

  
 

 3. Forberedelse af såbed i et harvet system 
Af Gert Olesen, PløjefriRådgiver, VKST go@vkst.dk 
 
 

Rent såbed Først og fremmest skal såbedet være rent. Det vil sige, at ”gammelt” tokimbladet ukrudt, 
herunder selve efterafgrøden og især græsukrudt skal nedvisnes med glyphosat inden opharvning. 
Tidspunktet er optimalt nu, og muligheden for tidlig såning ser ud til at være tilstede i år. Har der 
været en efterafgrøde, som blev visnet ned med glyphosat i det sene efterår, skal det nøje 

vurderes, om der er behov for opfølgning. Græsukrudt, som har stået i bunden af en veludviklet 

efterafgrøde, har været vanskelig at ramme! Lad være med at tage chancen og tro at udtørring 
ved opharvning klarer problemet. Med andre ord: Er du i tvivl, om der skal foretages en 
opfølgende sprøjtning, så sprøjt! 

Vårsæd SKAL 
sanere for svært 
ukrudt som 
væselhale  

Væselhale er ikke det store problem, hvis den spirer fra frø i foråret. Men har den været fremme i 
efteråret, som vi har set i rigtig mange efterafgrøde- og stubmarker, sætter den frø og vil dermed 
blive opformeret. Husk på, at vårafgrøder i sædskiftet, har den vigtige funktion at forebygge 
opformering af græsukrudt. Mangelfuld nedvisning forår, vil derfor kunne medvirke til det 

modsatte! 

  
Foto: Gert Olesen, VKST. Her var en veletableret 
efterafgrøde, som blev harvet sent efterår. Det ses, 
at der er udbredt forekomst af væselhale i marken, 
hvilket betyder, at glyphosat dosis skal øges til 
1080-1440 g/ha aktivstof. 
 

Foto: Gert Olesen, VKST. Væselhale i vårbyg pga. 
utilstrækkelig nedvisning forår. Vårbyg og andre 
vårafgrøder SKAL være græsukrudtssanerende i et 
system uden pløjning. På billedet sker det modsatte! 

 

Vækstsæson 2018 
har løsnet jorden 

Når jorden er tjenlig til opharvning, skal der lægges en strategi. Generelt kan man sige, at der 
efter den tørre sommer og høst i 2018 ikke burde være behov for at gå i dybden for at løsne spor 

osv. Hvordan og hvor meget afhænger af flere ting. 

Strategi på lerjord På lerjord skal der kun harves i 5-6 cm. Dyb jordbehandling på lerjord skal undgås om foråret. 
Kun undtagelsesvist kan der være behov for at gå dybere, og hvis det er nødvendigt, skal det 

foregå ad flere gange med 2-3 cm pr. gang. Gå ikke så dybt, at der kommer store våde jordknolde 
med op! De fantastisk flotte og veludviklede efterafgrøder i efteråret har givet en god biologisk 
jordløsning, som helt sikkert gør, at der på sådanne marker kun skal udføres en såbedsharvning. 

Strategi på 
sandjord 

På sandjord, især med stort indhold af grovsand, kan det være nødvendigt at foretage en dybere 
jordløsning. På disse jordtyper er risikoen for rodstandsende pakningsskader og harvesål stor. Ved 
dyb jordløsning er det vigtigt, at såmaskinen følger hurtigt efter, for at undgå udtørring. Den 
problemstilling er uaktuel, hvor den dybere jordløsning er en integreret del af såsættet. Hvis en 
efterafgrøde har været etableret i forbindelse med dyb jordbearbejdning, bør der ikke være behov 

for dyb jordløsning her i foråret.  

Tilpas dæktrykket Sidst, men ikke mindst: Vent nu med at køre i marken til den er tjenlig og tilpas dæktrykket til det 

lavest mulige, selvfølgelig uden risiko for dækskader. Spørg evt. dækleverandøren. Øverlige 

pakningsskader opstår primært pga. for højt dæktryk og er dem der skader mest. 

mailto:go@vkst.dk


 
 

  
 

 

4. Forberedelse af såbed ved direkte såning 
Af Kasper Kjær Jensen, PløjefriRådgiver, SAGRO kje@sagro.dk 

 

Endnu ikke 
optimalt 
såtidspunkt 

Foråret banker på. Det milde vintervejr har 
fået landmænd over det meste af landet til at 
spejde længselsfuldt ud over markerne. Var 
det vinteren for denne gang? Kan vi godt 
begynde i marken? Vinteren har været mild, 

og særligt den første del af vinteren har 

faktisk budt på en del mindre nedbør end 
normalt, mens februar på landsplan har ligget 
på normalt niveau for 2006-2015. Den 
beskedne nedbørsmængde, sammen med de 
mange, rigtig fine efterafgrøder, som blev 
etableret i efteråret, giver nu en oplagt chance 

for at overveje muligheden for såning af 
vårsæd helt direkte eller med minimal 
jordbearbejdning. Det er vigtigt at huske på, 
at det stadig er ekstremt tidligt på året. At så 
på nuværende tidspunkt vil kun give en 
tidsmæssig gevinst, frem for såning ultimo 
marts/primo april. 

 

 

 

Kig på den enkelte 

mark 

Hvis man vil så direkte, er det vigtigt at tage et grundigt kig på den enkelte mark.  

 
• Har jorden den ønskede struktur til direkte såning? 

• Hvordan ser efterafgrøden ud? Kan min såmaskine håndtere evt. stængelmasse mv.  

• Skal der sås direkte, hvordan så med evt. husdyrgødning? 

Hav ro i maven og 
vent til der er 

varme i jorden 

 
Foto: Kasper Kjær Jensen, SAGRO 

Billedet er fra foråret april 2018. Der køres i en 
olieræddike, som er nedvisnet før jul og kørt over 

med en brakpudser få dage før såning. Afpudsningen 
havde dog ikke været nødvendig til denne No-Till 
maskine, men til ejendommens normale såmaskine 
er det et krav for at få materiale-flowet gennem 
maskinen.  Ved direkte såning er det fornuftigt at 
have lidt ro i maven og vente til omkring 1. april for 

at få så meget varme i jorden som muligt. Er 
efterafgrøderne ikke visnet ned på nuværende 
tidspunkt, bør dette gøres ved først kommende 
lejlighed. Har vinteren gjort det hårde arbejde ved 
efterafgrøden, bør man trække en evt. glyphosat 
sprøjtning hen til 3-4 dage før jordbearbejdning/ 
såning. Påtænker man at udlægge gylle med slanger 

og syre forud for såning, bør glyphosat sprøjtning 
ligeledes udføres, før gyllen udbringes. Har man 
marker som er kolde, eller ikke rigtig vil tørre op, kan 
man med fordel kradse dem op nogle dage, før man 
planlægger såningen. Om såningen udføres med 
tandskær eller skiveskær er ikke af afgørende 
betydning, men man bør dog være mere kritisk 

omkring sit såarbejde end normalt og tilstræbe at 

lave det bedst mulige arbejde, hvilket oftest sker 
med behersket fremkørselshastighed!     

 

mailto:kje@sagro.dk


 
 

  
 

 

5. Flere jordbearbejdningsdage i et pløjefrit system 
Af Erik Sandal, PløjefriRådgiver, LMO ers@lmo.dk 
 

Pløjefri har tre 
gange så mange 

dage til rådighed 

På den netop overståede Plantekongres, præsenterede Annette Vestergård, SEGES nogle 
resultater, der viste, at der i et pløjefrit system var næsten tre gange så mange dage, hvor 

jordbearbejdning kunne foretages uden skadelig effekt på jorden end i et pløjet system. 
For mig virkede dette noget overraskende, da den gængse opfattelse vel er, at den, der pløjer, 
har flere dage til rådighed end den ikke pløjende. Jeg besluttede derfor at grave lidt ned i de 

resultater, der lå til grund for præsentationen. 

Bearbejdbarhed 
og trafikbarhed 

Resultaterne stammer fra en artikel i Soil and Tillage, hvor en gruppe af forskere blandt andre 
Lars Munkholm fra Århus Universitet har set på det begreb, de kalder ”parathed” eller på engelsk 
”readiness” forhold til jordbearbejdning. I artiklen beskrives parathed som en kombination af to 
forhold i jorden nemlig: 
 

1. Bearbejdbarhed. Med bearbejdbarhed menes den situation, hvor jorden har et passende 

vandindhold, så den dels ikke er for våd, og dermed kan æltes sammen, og ikke er for tør. 

2. Trafikbarhed. Med trafikbarhed menes de forhold, der har betydning for, om der sker en 

skadelig pakning i dybden. Dette afhænger naturligvis af jorden, men også af hvordan 

vægten fra traktor og redskab overføres til jorden.  

Det skal understreges, at der er tale om et teoretisk studie, hvor der er anvendt gængse modeller 
for jordpakning og jordens evne til bearbejdbarhed ved forskelligt vandindhold. Beregningerne er 
foretaget for en engelsk lerjord med et lerindhold på 14-18 % ler i overfladen og 40 % ler i 

underjorden.  Beregningerne er foretaget for en pløjning i 25 cm dybde og for en harvning i 7 cm 
dybde.  

Overraskende 
teoretisk resultat 

Med de anvendte forudsætninger kommer man frem til, at der ved pløjning kun er 8 dage hvor 
jorden er parat til pløjning i løbet af efteråret, mens der ved harvning er 21 dage. 
Der er ifølge beregningerne især to forhold der har betydning: 

• Ved harvning i kun 7 cm dybde er der flere dage hvor jorden har et passende vandindhold 

end ved pløjning ned til 25 cm. Vandindholdet er således kritisk højt i flere dage i dybden 

14-21 cm end i de øvre jordlag 

• Ved pløjning, hvor der køres på furebunden, sker der en skadelig pakning i dybden i flere 

dage, end hvor der ved harvning køres jævnt på overfladen. 

Der kan sikkert indvendes mange ting mod de teoretiske beregninger i forhold til praksis, men 
uanset hvad, viser det gennemførte studie, at der er forskel på om bearbejdning af jorden 
tilsyneladende kan lade sig gøre eller om der rent faktisk sker en skadelig påvirkning af jorden, 

når jorden ikke er parat. Dette blot til overvejelse i det kommende forår.   

  

 

6. Fagdag – præsentationer er på vej  
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK hhp@frdk.dk 
 
 

 Jeg håber, alle der var til fagdagen i tirsdags, fik noget med hjem. Vi vil arbejde videre med nogle 
af de mange emner, som Joel Williams fremlagde – fx at: 
 
- Planter i en sund og velfungerende jord pumper op til halvdelen af de producerede 

sukkerstoffer ud til jordens mikroorganismer 

- Svampe i jorden er langt bedre til at danne stabile kulstofforbindelser end bakterier, og i jord 

dyrket ved Conservation Agriculture, er der langt flere svampe end i jord, der bearbejdes. 

mailto:ers@lmo.dk
mailto:hhp@frdk.dk


 
 

  
 

Tak til alle, der deltog. Som sidste år var vi ca. 130 deltagere. Jeg savnede forskere på dagen. De 
kunne nok have fået inspiration til planteavl med mere fokus på biologi og mindre på kemi. Vi vil 

lægge præsentationer på vores hjemmeside, og I vil få links til disse i næste uge. 
 

 

 

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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1. Vil Conservation Agriculture indgå i EU valgkampen? 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK hhp@frdk.dk 

 Kan vi forvente, at den kommende valgkamp til EU parlamentet kommer til at indeholde en seriøs 
debat om landbrugets klima- og miljøpåvirkninger? Tja – der er nok større chance for en sådan 
debat i EU-regi end i den lokale danske politiske debat.  

Besøg af 

socialdemokra-
tiske 

EU kandidater 

Jeg ser det i alle tilfælde som meget positivt, 

at to socialdemokratiske kandidater til Europa-
parlamentet, spidskandidat Jeppe Kofod og 
den midtjyske kandidat Niels Fuglsang i 
fredags valgte at tage i marken for at få 
præsenteret Conservation Agriculture i de to 
CarbonFarm marker hos Anders Lund og hos 
Jacob Justensen.  

Jeppe Kofoed skrev efterfølgende på sin 
Twitter profil:  
” Hvis der var flere som Jacob kunne vi 
gøre langt mere for klima og miljø” 
Se tweets fra Jacob Justensen og Jeppe Kofod 
(link) 

 
Jeppe Kofod, Jacob Justesen og Niels 

Fuglsang. Foto twitter: @JeppeKofod 

 

 
 
Horsens Folkeblad var også forbi Brædstrup 
fredag. Læs 
Valgkampen er i gang: S-topkandidater 
hentede inspiration i Brædstrup og Yding 

 
 
Tak til Janne Aalborg Nielsen fra Økologisk 
Landsforening og til vært Jacob Justensen.  
De viste, at man på en ukompliceret vis kan 
forklare om landbrugets klimaeffekter og 
Conservation Agriculture.  

 

Carbon Farm projektet har modtaget støtte fra 
GUDP under Miljø- og Fødevareministeriet 

http://www.frdk.dk/
mailto:hhp@frdk.dk
https://twitter.com/JacobJustesen/status/1104402549589925888
https://twitter.com/JeppeKofod
https://hsfo.dk/horsens/Valgkampen-er-i-gang-S-topkandidater-hentede-inspiration-i-Braedstrup-og-Yding/artikel/216221?fbclid=IwAR3dAGlDEjDOHfGnyZMWOcYxuSDc8dOm9GeqaQFYyr9wU7L1doN859XZUVs
https://hsfo.dk/horsens/Valgkampen-er-i-gang-S-topkandidater-hentede-inspiration-i-Braedstrup-og-Yding/artikel/216221?fbclid=IwAR3dAGlDEjDOHfGnyZMWOcYxuSDc8dOm9GeqaQFYyr9wU7L1doN859XZUVs


 
 

  
 

 

2. Klimamærke – information eller forvirring? Torsdag d. 14. 
marts i Aarhus  
Af Jonas Korsholt, landmandselev, FRDK medlem og frivillig i Tænketanken Frej, 

jonaskorsholt@gmail.com 

 Jeg er ikke i tvivl om, at pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture indeholder nogle af 
løsningerne på de klimaudfordringer, vi står overfor. 

 
Men hvordan omsætter vi det til 

merværdi for producenten, og 
hvordan formidles det til forbrugeren? 
Certificering kan være en mulighed. 
Klimamærkning måske en anden.  
Som frivillig i Tænketanken Frej vil 

jeg gerne invitere FRDKs medlemmer 
og alle andre interesserede til 
debatten:  
"Klimamærke - Mere information 
eller mere forvirring?".  
Tre oplægsholdere med hver deres 
indgangsvinkel vil debattere emnet og 

bagefter er der afsat tid til dialog. Så 
kom og hør nogle spændende oplæg. 
Giv dit besyv med og bliv klogere på 

andres syn på sagen.  
 

 

Tid og sted Torsdag den 14. marts 2019 kl. 17.00-20.00  
Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus, Denmark 

Tilmelding  Tilmelding er nødvendig (link) 
Pris: 40 kr., som inkluderer sandwich 
 
Del gerne begivenhed på Facebook (link) 
 
 

 3. FRDKs bestyrelse har konstitueret sig 
Af Hans Henrik Pedersen, FRDK 
 

 På et bestyrelsesmøde i onsdags, har den nye bestyrelse konstitueret sig. Formand Henrik Terp og 

næstformand Sørens Ilsøe blev genvalgt. Bestyrelsen vedtog desuden en ny udvalgsstruktur, der 
var foreslået af den tidligere bestyrelse. Følgende udvalg blev nedsat. 

Fagligt udvalg  
 

Erik Sandal (formand?), Jan Møllegaard Jensen, Søren Ilsøe, Hans Henrik Pedersen (sekretær) 
Opgaver: Faglig sparring og udredninger, projektarbejde, internationale kontakter. 

Kommunikations-
udvalg 
 

Søren Søndergaard (formand), Karl Jørgen Nielsen, Henrik Terp, Hanne Schønning (sekretær) 
Niels Damsgaard Hansen (FRDK-nyt og lobbyarbejde) 
Opgaver: FRDKnyhedsbreve, hjemmeside, Facebook, FRDKnyt, erfagrupper, studieture, 

lobbyarbejde, kontakt til PløjefriRådgivere,  

shopFRDK udvalg 

 

Torben Bay Jørgensen (formand), Søren Havgaard Christensen, Frederik Vilhelm Larsen, 

Jacob Winther Nymand (sekretær) 
Opgaver: Drift af shopFRDK, kontakt til leverandører, udvikling og markedsføring af produkter. 
 
Hvis du har forslag til bestyrelsens arbejde er du meget velkomne til at kontakte sekretæren eller 
et medlem af et af de tre udvalg. Kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden (link) 

  

mailto:jonaskorsholt@gmail.com
https://frej-taenketank.ticketbutler.io/da/e/klimamrke-mere-oplyst-eller-mere-forvirret/?fbclid=IwAR32XV2CIkgKax94FxgsLb7xI94G9bV3ohBNY4H_FhCr0UwUKSGpaDyx6zs
https://www.facebook.com/events/234706847405175/
http://www.frdk.dk/bestyrelse


 
 

  
 

 4. Præsentationer fra fagdagen  
Af Hans Henrik Pedersen, FRDK  
 
 

 Indlægsholderne på fagdagen d. 26. februar har indvilget i, at vi kan dele deres præsentationer 
fra dagen.  

 
 
Joel Williams introducerede os blandt andet til det biologiske liv i jorden, og hvordan planter samarbejder 
med jordens mikroorganismer. Joels præsentationer er delvist oversat til Dansk  

 

  
Frederik Larsen introducerede os til de 
eksperimenter, de har udført på Barløsegaard med 
blandt andet direkte såning, samdyrkning og 
efterafgrøder  

 

Tilsvarende fik vi indblik i, hvordan Hellek Berge 
forsøger at indføre direkte såning og kulstof 
optimering på sin økologiske bedrift i Telemarken i 
Norge  

 

Kodeord til Joels 
præsentation 

Præsentationer kan ses fra vores hjemmeside (link). Joel Williams har dog bedt os om, at filen 
skal beskyttes med kodeord. Som medlem af FRDK kan du med kodeordet: FRDKVISS19 åbne 

filen med Joels præsentation.  

Brugerunder-
søgelse på vej 

Bestyrelsen har besluttet at spørge deltagerne på dagen om deres oplevelser med fagdagen  og 
om eventuelle forslag til næste års fagdag. Hvis du deltog, så hold da øje med din postkasse. 

http://www.frdk.dk/single-post/2019/fagdag


 
 

  
 

 

5. Stor opmærksomhed omkring Conservation Agriculture ved 
ECAFs generalforsamling  
Af Søren Ilsøe, Næstformand FRDK, sil@frdk.dk  

 

 ECAF, der er den Europæiske paraplyorganisation for Conservation Agriculture, havde i denne uge 

generalforsamling. Den slovenske CA organisation (SZOORT) afholdte sammen med 
generalforsamlingen en konference på det Bioteknologiske Institut i Ljubljana. 

Minister og TV 
dækning 

Sloveniens landbrugsminister Aleksandra Pivecvar var mødt op til konferencen, og hun havde 
tiltrukket flere TV kanaler. Gode indlæg fra ECAFs præsident Gottlieb Basch og æresmedlem Amir 

Kassam var med til at få de politiske øjne op for CA systemet.  
Der var repræsentanter fra hele ECAFs europæiske net af nationale organisationer. Det var med til 
at understrege, at Conservation Agriculture skal tages seriøst.  
Ifølge Google oversættelse udtaler landbrugsministeren sig på ministeriets hjemmeside, at:  

”Conservation Agriculture passer fint sammen med de mål, der er sat for den fælles 
landbrugspolitik”. (link)  
 

Valg til ECAFs 
bestyrelse 

Der var genvalg til Gottlieb Basch fra Portugal 
som præsident.  
Jana Epperlein fra Tyskland blev genvalgt som 
vicepræsident.  
Jeg blev også genvalgt til bestyrelsen.  
 

 

 
Fototekst: 
Sidste uges vejr betød, at jeg ikke forsømte 
markarbejde ved at rejse til Slovenien. 
Ugen før (d. 27. februar) såede jeg vårbyg i en 

efterafgrøde. Jeg har ikke før sået så tidligt. De 
pløjede marker i vores område var stadig meget 
våde.  
 
 

 

 

  
 

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

mailto:sil@frdk.dk
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10330/
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1. Kør ikke i marken før jorden igen er tjenlig. 
Af Søren Søndergaard, PløjefriRådgiver, Vestjysk sos@vestjysk.dk 
 

Aktivitet i marken 
er stoppet 

De sidste 10 dages regn har sat en stopper for aktiviteten på markerne rundt omkring. Den tørre 
vinter gav en forventning om tidlig såning af vårsæd. Enkelte har også været i gang både med 
såning og gyllenedfældning. Andre med opharvning af græsmarker og nedmuldning af 
efterafgrøder. 

Stort så vindue 

 

 
Selvom såningen bliver senere end håbet af 
mange, er der ingen grund til at fortvivle. 
 
Ved bl.a at se på resultatet af de sidste års 

forsøg med såtider i tabellen til venstre, ses at 
der intet sker ved at vente med at så, indtil 
midten af april.  
 
Der er vel nærmest en tendens til, at den 
tidlige såning omkring 1. marts har givet 

lavere udbytte. 
 
Forsøgene er udført således at første såtid er, 

når jorden på den pågældende lokalitet, har 
været tjenlig til såning af vårbyg. Det bør alt 
andet lige betyde, at de næste såtider, ofte vil 
være ringere.  

 
 

Sene marker er 
ikke med i 

forsøgsserien 

Der findes rigtig mange marker, der sjældent er klar i begyndelsen af marts, og ofte endda et 
godt stykke ind i april. Sådanne marker er ikke repræsenteret i denne forsøgsserie og derfor 

mangler vi et led, der viser hvor galt det kan gå at køre, når jorden bliver pakket på grund af 
manglende tjenlighed.  

Det koster udbytte 
at køre for tidligt 

Min erfaring er, at det nemt kan koste mere udbytte at køre for tidligt på de sene arealer, end at 
vente til ultimo april eller endda primo maj. Derfor kør ikke i marken inden den er helt klar til 
bearbejdning og såning. Vær opmærksom på at marker, der er bearbejdet har sværere ved at 
aflede den megen regn end marker der endnu står urørt. Nedmuldning af efterafgrøder viser sig 
nu måske at have været en ulempe, og har du såmaskiner der kan håndtere materiale på 

overfladen ved såning, bør nedmuldning undlades. Det skader nytteinsekter og regnorme mindre 
og regnorme vil også helst hente føden på overfladen. 

http://www.frdk.dk/
mailto:sos@vestjysk.dk


 
 

  
 

 

2. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 
 

Vestjylland I det vestjyske er der mange steder målt mellem 80 og 100 mm, og det er derfor ikke muligt at 
færdes i markerne. PløjefriRådgiver Søren Søndergaard fra Vestjysk, opfordrer til at finde på noget 
andet at give sig til, indtil markerne igen er farbare. Den megen regn giver nu et godt billede af, 
hvor der er gode dræn, og hvor der trænger til spuling eller nydræning. Nydræning bør vente til 

tørre forhold, måske endda til før høst, hvor markerne er blevet tørre, og der kan laves et godt 

arbejde. 

Nordjylland Fra det nordlige jylland, melder PløjefriRådgiver Kristian Toft Andersen, LandboNord, at der er 
kommet omkring 70 mm nedbør siden starten af marts og han vurderer at jorden nu er ved at 
være vandmættet. Der vil gå ca. 14 dage inden jorden igen er farbar, vurderer han. 

Fyn ”Der er faldet ca. 60 mm. siden først i marts, og reelt set er de faldet på et tørt sted, da vi indtil 1. 
marts nok ikke har fået fyldt depoterne helt op alle steder. I mange lavninger står der lidt vand nu 
og som det ser ud lige nu, kan vi forvente 30 mm vand mere de næste 5-6 dage. Det betyder nok, 
at vi ikke kommer i marken førend om 12-14 dage. Vintersæden står generelt rigtig fint, og har 
haft godt af vandet. Vi er spændte på at se, om marker med normal såtid, også har angreb af 

havrerødsot”, udtaler PløjefriRådgiver Poul Erik Jørgensen 

Sjælland ”Ganske enkelte fik sået små arealer 1. uge af marts”, udtaler PløjefriRådgiver Leif Kildeby Nielsen 
fra VKST. ”Siden har vi, hvor jeg bor på Midtsjælland fået omkring 86 mm – så nu er der godt 
skub i drænene og steder med småsøer, hvor dræningen ikke er optimal. Der er mere normalt 
forårsvådt, jeg tror at dem der fik nedmuldet efterafgrøderne over vinteren skal være rigtig 

tilfredse med det nu”. 

Ser du aftryk fra 
lus i marken? 

 

Det kunne være interessant at høre om nogen 
af jer ser symptomer på havrerødsot på 
nuværende tidspunkt? De første meldinger om 
synlige angreb, lander nu hos SEGES. Det er 

specielt i marker, der er sået meget tidligt 
først i september og hvor der ikke er 
bekæmpet bladlus i efteråret. Vi hører fra flere 
landmænd, der dyrker deres jord efter No-Till 
eller CA-principper, at der ikke længere 
behandles mod skadedyr, fordi nyttedyrene og 

bladlusenes naturlige fjender, har langt bedre 
vilkår, når jorden ikke bearbejdes intensivt. 
Meld gerne jeres erfaringer til mig på e-mail 
hsc@frdk.dk 

 

Foto: Poul Erik Jørgensen, Centrovice. De skarpt 
afgrænsede gule pletter er karakteristiske for 
angreb af havrerødsot, her i en vinterbygmark 

 

 

 

  

 3. Indberet dine korrekte ha ved opkrævning af kontingent 
Af Hanne Schønning, FRD 

Det er tid for 
opkrævning 

Det er nu igen den tid på året, hvor vi opkræver kontingent for medlemskab af FRDK. Vi opfordrer 
til at du meddeler os ændringer i dit areal, hvis du har sådanne. Dette har to formål: 

 
1. At sikre at du opkræves det korrekte kontingent, du betaler for max. 600 ha 

2. At det pløjefrie areal bruges i vores debat omkring omfanget af denne dyrkningsmetode 

mailto:hsc@frdk.dk
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

 4. Kan vårhvede sås i november? 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Forårsarbejde i 
november 

Mange vil rigtig gerne i gang med markarbejdet, så snart de første forårstegn melder sig, men 
ofte bliver det til ”vente-tid” og måske også ”spild-tid”, fordi jorden ikke er klar. Hvad med at gøre 
noget af etableringsarbejdet allerede i november? Det har Anne Arentoft Kristensen ved Odder 
gjort, og nedenfor ses resultatet fra etablering af en vårhvedemark i en knæhøj efterafgrøde den 
9. november 2018, til en flot fremspiret og næste ren mark i slutningen af februar 2019. 

Fra knæhøj 

efterafgrøde til 
flot fremspiret 
vårhvede mark 

   
Foto: Anne Arentoft Kristensen 
Knæhøj efterafgrøde blanding 
primo november af: boghvede, 
inkarnatkløver, hør, honningurt, 
hvede, sandhavre og panonisk 
vikke 

Foto: Anne Arentoft Kristensen 
Marken er sået direkte i 
efterafgrøden med en JD 750 med 
skiveskær den 9. november 2018 

Foto: Anne Arentoft Kristensen 
Efterafgrøden har lagt sig pænt, 
jævnt og ensartet, således at 
vækstbetingelserne bliver de 
samme over hele marken  
 

   
Foto: Anne Arentoft Kristensen 
Den 22. november ses såriller 
tydeligt i den nedvisnede 
efterafgrøde 

Foto: Anne Arentoft Kristensen 
Den 16. december er vårhveden 
så småt fremspiret 

Foto: Henrik Jespersen 
Den 21. februar ses en fin og 
ensartet fremspiring og den 
nedvisnede efterafgrøde dækker 
godt for ukrudtet 

 

Status sidst i 
februar 

Afgrøden er veletableret, spiring har været fin og jævn og marken har haft en god overvintring. 

Her ultimo februar/primo marts har den ikke nået at buske sig, men har til gengæld udviklet et 
fint rodnet med både lange og masser af fine hvide hårrødder. Den nedvisnede efterafgrøde 



 
 

  
 

dækker jorden tæt og krummestrukturen er rigtig fin. Der ligger en masse orme ekskrementer på 
overfladen. Der er ikke nævneværdigt ukrudt af hverken en kimbladet eller to-kimbladet. Det 

tyder på, at en god efterafgrøde nedvisnet i kombination med sen såning har en effektiv virkning 
mod ukrudt. Det bliver spændende at følge denne mark, for ingen tvivl om, at der på denne måde 
kan spredes noget arbejde fra det travle forår til en knap så travl og ofte mild november. Samtidig 
udnyttes den gode effekt af efterafgrøden helt frem til såning af den nye afgrøde. 

  

 

5. Bælgplanter som MFO-efterafgrøde – ved undersåning i korn 
Af Erik Sandal, PløjefriRådgiver, LMO ers@lmo.dk 
 

Stort ønske om 
bælgplanter 

Det har været et stort ønske at få lov at bruge bælgplanter som efterafgrøder. Muligheden 
eksisterer faktisk, hvis man undersår disse i en hovedafgrøde senest 30. juni. Bemærk at sådanne 
udlæg kun tæller med som MFO–efterafgrøde men ikke som pligtig efterafgrøde. Vi har ikke 
så mange erfaringer med dette, så anbefalingen må være forsigtig afprøvning – også fordi 

udsæden er relativ dyr.  

Udlæg i vårbyg Undersåning af kløverblandinger er velkendt. Det vigtigste er, at kløvergræsset sås i korrekt 
dybde 1-2 cm og at der kun anvendes skånsomme ukrudtsmidler, samt at dæksæden gødes 
moderat. Vi har mange erfaringer med udlæg af hvidkløver og rajgræs i blanding. Vi har derimod 
kun få erfaringer med arter som Seradel, Inkarnatkløver og Vintervikke. Disse arter vokser dog 
relativt langsomt så vores fornemmelse er, at de godt kan udsås som en del af blandingen med 
f.eks. Alm. Rajgræs. Rajgræsset skal dels sørge for at samle kvælstof fra bælgplanterne op, dels 

være med til at forbedre strukturen.  

Udlæg i vintersæd 
 

Udlæg i vintersæd er også en mulighed. Dette kræver dog, at der ikke anvendes ukrudtsmidler 
her i foråret. Udfordringen er, at få tilstrækkelig god spiring. Råder du over en skiveskær 

såmaskine bør det være relativ let at få etableret et godt udlæg. Et alternativ til skiveskær 
såmaskiner er en radsåmaskine hvor frøene drysses/ridses ned i afgrøden. Indtil videre anbefales 
kun udlæg i vinterhvede, da vinterbyg og rug har for stor konkurrenceevne. Såtidspunktet skal 
være så tidligt at der stadig er fugt i overfladen, men vent til april, da bælgplanter ynder en relativ 
høj temperatur for at vokse godt til. 

Forslag til 
blandinger 

Nedenstående forslag er baseret på generelle forhold, herunder anslåede tusindkornsvægte. 
Udsædsmængden kan fint øges, men så stiger omkostningerne måske til over smertegrænsen. 
 

1. Hvidkløver 1 kg/ha + Serradel 3 kg/ha + Inkarnatkløver 3 kg/ha + Alm. Rajgræs 8 kg/ha.  
Pris ca. 400 kr. Pr. ha 
 

2. Seradel 4 kg/ha + Vinterhvikke 20 kg/ha + Cikorie 1,5 kg/ha  
Pris ca. 450 kr. pr. ha.  
 
Sidstnævnte blanding er formentlig mest velegnet til udsåning i vinterhvede. Cikorien danner en 

lang pælerod. 

shopFRDK er åben shopFRDK åbner i aften kl. 19.00 for salg af ovenstående arter. Der er kun begrænsede mængder  
og salg foregår efter ”først til mølle” princippet. Der er også et mindre lager af en tetaploid, sildig 
rajgræs samt af TG-4 Bestøverbrak, som er en fantastisk blanding af 11 arter, der vil blomstre 
langt hen på efteråret. Denne blanding er det oplagte valg som både MFO-blomsterbrak og MFO-
bestøverbrak. 

  

  

mailto:ers@lmo.dk


 
 

  
 

 

6. Ændret dato til torsdag den 4. april i Aarhus  
Klimamærke – information eller forvirring?  
Af Jonas Korsholt, landmandselev, FRDK medlem og frivillig i Tænketanken Frej, 

jonaskorsholt@gmail.com 

Tid og sted Torsdag den 4. april 2019 kl. 17.00-20.00  
Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus, Denmark 

Tilmelding  Tilmelding er nødvendig (link) 
Pris: 40 kr., som inkluderer sandwich. Del gerne begivenhed på Facebook (link) 

 

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

mailto:jonaskorsholt@gmail.com
https://frej-taenketank.ticketbutler.io/da/e/klimamrke-mere-oplyst-eller-mere-forvirret/?fbclid=IwAR32XV2CIkgKax94FxgsLb7xI94G9bV3ohBNY4H_FhCr0UwUKSGpaDyx6zs
https://www.facebook.com/events/234706847405175/
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1. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 
 

En dyd at vente Fra Vestjylland meldes om op til 130 mm regn i marts, og PløjefriRådgiver Søren Søndergaard, 
Vestjysk opfordrer stadig til at vente med at komme i marken, for som han siger: ”Når jorden er 
klar, tager det ingen tid at komme igennem forårsarbejdet”. 

Skadedyr i rapsen I nogle egne af landet vil bladribbesnudebillen være en trussel her i marts, men ifølge det 
landsdækkende registreringsnet, er der endnu ikke registreret nogle i de gule fangbakker. Der 
skal højere temperaturer til, og så snart vi har det, og rapsen begynder at blomstre, er det 

ligeledes glimmerbøsser vi skal holde øje med. I de senere år, er skadetærsklen hævet til 8 
glimmerbøsser pr. plante, idet erfaringerne viser, at kraftige rapsplanter har en meget stor 
kompensations tilvækst med nye blomster, når skadedyr har ødelagt de første. 

 
Foto: Hanne Schønning. En enkelt glimmerbøsse i knopstadiet gør ingen skade 

 

http://www.frdk.dk/
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

Pas på 
nyttedyrene 

Tendensen er altså, at der skal sprøjtes mindre, fordi der accepteres flere skadedyr på planterne. I 
en artikel i Mark-plus fra i mandags, beskrives at nyttedyrene har en overraskende god effekt på 

en række skadedyr i rapsen, se artiklen her. Dette sammen med en stor risiko for opbygning af 
resistens mod flere insekticider, er en ekstra god grund til at forholde sig lidt i ro, selvom der ses 
enkelte skadedyr på den voksende plante. Fra praksis ved vi, at flere og flere af vores medlemmer 
helt dropper behandling mod skadedyr, idet der i flere års praksis med minimal eller ingen 
jordbearbejdning, er en større effekt af nytteinsekter på jordoverfladen. 

Snyltehvepsenes 
effekt 

Ifølge artiklen fra Mark-plus, lægger snyltehvepsene æg i skadedyrets larver og dræber dem. Der 
findes to modeller: 

• Skadedyrets larve lammes eller dør straks. Effekten er både en mindre skade i år, og et 

mindre angreb næste år. 

• Skadedyrets larve dør først, efter den er søgt ned i jorden. Effekten er et mindre angreb 

næste år. 

Snyltehvepse overvintrer i jorden og klækker fra april til juni. 

Erfaringer med 
angreb fra 
efteråret 

Ifølge nyhedsbrevet ”Spadestikket” fra Agrovi, viser erfaringer fra forsøgsmarken, at der slet ikke 
kan findes rapsjordlopper i marker med flerårig Conservation Agriculture dyrkning, som ikke har 
været behandlet mod rapsjordlopper i efteråret – både i marker, som har været samdyrket med 
andre afgrøder og i marker som ikke har. Dette er tankevækkende, når der er eksempler på tre 
sprøjtninger i efteråret mange steder i pløjede marker. 

Ligeledes har vi fået en melding fra Rumænien om 6 gange flere behandlinger i vinterrapsmarker 
uden samsåning med andre afgrøder, sammenlignet med rapsmarker samsået med 
Alexandrinekløver. I efteråret har der især været forskel på angreb af minerfluelarver og her i 
foråret bladribbesnudebiller og glimmerbøsser. Der skrives snarest en artikel specifikt om dette 
emne! 

Skal jorden løsnes 
inden raps? 

Det er vist ikke nødvendigt! Jeg har netop modtaget disse to billeder af Søren Ilsøe. De viser at 
raps fint kan danne et godt rodnet, selvom der ikke er løsnet forud for etablering. 
 

 

 
Foto: Søren Ilsøe 
 
Til venstre: Raps etableret direkte med Seed Hawk skær og 
gødningsplacering. 
 
Øverst: Raps etableret direkte med Weaving skiveskær og 
uden gødningsplacering. Begge har knækket rodspidsen ved 
opgravning! 

 
Markerne har udelukkende fået Agil, vækstregulering og Kerb. Ingen behandling mod 
rapsjordlopper, for der var ingen! 

 

https://landbrugsavisen.dk/mark/nyttedyr-i-raps-har-overraskende-stor-effekt-0


 
 

  
 

 

2. Ukrudtsbekæmpelse i vinterkorn skal målrettes græsukrudt 
Af Lars Bønløkke, PløjefriRådgiver, Centrovice  lfb@centrovice.dk 

Kend dine 
ukrudtsarter og 

lav en strategi 

Når det gælder bekæmpelse af ukrudt i foråret er det afgørende, at du kender dine ukrudtsarter i 
markerne, uanset hvilket system du praktiserer. Men det særlige ved dyrkning uden plov er, at 

ukrudtsbekæmpelsen udelukkende sker i overfladen. Dette kan bevirke, at puljen af ukrudtsfrø i 
overfladen kan vokse, hvis du ikke praktiserer den rigtige strategi. Som med alt andet i et pløjefrit 
system, skal du altid vælge din strategi og være på forkant med problemerne. Dette gælder i 
særlig grad vores største og dyreste problemukrudt, græsserne.        

Græsukrudt har 
vokset længe 

Efter en mild vinter og tidlige forårs tegn, har græsukrudtet kunnet starte tidligt og nogle arter er 
blevet stort. Det er derfor vigtigt at ramme problemgræsserne på det bedst mulige tidspunkt.      

De tre arter af problemgræsser, som giver de største udfordringer i korn, er ager-rævehale, 
italiensk rajgræs og væselhale. Det er tre arter, som spirer frem i vintersæden om efteråret, og de 
er klar til at gro, så snart jordtemperaturen kommer over 2-3 grader. 

Resistens og 

dårlig effekt 

For de to arter ager-rævehale og rajgræs, opleves der nedsat virkning af ukrudtsmidlerne 

generelt. Dette skyldes resistens, altså gradvis tilvænning til midlerne. For væselhalens 
vedkommende har den gode effekt i korn aldrig været der. Det handler derfor i alle tre tilfælde om 
at vælge den bedste løsning, samt om at få udført behandlingen så hurtigt som muligt efter 
vækststart. 

Broadway + 
Atlantis mod ager- 
rævehale 

Ager-rævehale er mest følsom overfor Atlantis. Derfor skal der indgå Atlantis i forårsbehandlingen, 
hvis der er agerrævehale i marken. Atlantis bruges enten i fuld dosering 0,9 l pr. ha eller 0,5 l i 
blanding med 120 g Broadway og 0,5 l PG26N pr. ha. Der er mange erfaringer, der peger i retning 
af, at denne blanding virker hurtigere end ren Atlantis, samt det har den indlysende fordel, at 
blandingen dækker fuldt ud på tokimbladet ukrudt.      

Cossack mod 

rajgræsser 

På italiensk rajgræs og også alm. rajgræs gælder det ligeledes om at komme ud, inden græsset 

får for meget størrelse. Der anbefales 0,93 l Cossack OD plus 0,5 l Renol pr. ha i en tidlig 
sprøjtning.            

Mod væselhale er 
Broadway + 
Atlantis bedst i 
praksis 

Mod væselhale virker alle midler dårligt. Dem, der har nogen effekt, er Atlantis, Cossack og 
Broadway. Der er i flere år lavet forsøg, hvor effekten i korn har været god, ca. 80-90 pct. i et 
forsøg, og ned til 20 pct. effekt i samme forsøg andre steder i landet. Det ser i flere års forsøg ud 
til, at det også her er Atlantis, der trækker læsset, men kombinationsløsningen med 0,5 l Atlantis 
og 120 g Broadway + 0,5 l PG26N pr. ha har gjort det godt i praksis.      

Sprøjteteknik 
afgørende 

Det der er afgørende er, at få kemien ind i planten. Væselhale, har som rødsvingel, runde, aflange 
blade - ikke flade som de to andre arter. Det er mere vanskeligt at få noget til at blive liggende på 
smalle blade. Hold derfor øje med sprøjteteknikken, og kør aldrig på våde planter. Høje 

vandmængder, altså mindst 200 l pr. ha, kan i mange tilfælde øge dækningen.       

Effekt mod 

væselhale øges 
ved tilsætning af 
flydende N 

I Tyskland har man i et forsøg set over 20 pct. effektforøgelse, ved tilsætning af 30 l flydende 

gødning af typen 27-3 sammen med Atlantis eller Cossack OD. Det er et forsøg værd, hvis man 
har væselhave i hvede, og ønsker at forsøge det maksimale. Det antages, at effektforøgelsen 
skyldes, at gødningen svider vokslaget væk og øger indtrængningen af midlet. Tilsætning af 
flydende gødning formodes også at øge effekten af andre SU-midler. Der skal dog holdes øje med 
udsigt til nattefrost, da flydende gødning kan give svidninger ved frost. 

  

 

3. Ukrudtsbekæmpelse i vårkorn 
Af Leo Bajlum, PløjefriRådgiver, Vestjysk leb@vestjysk.dk 
 
 

Inden såning Når der ikke pløjes, bør der i næsten alle tilfælde foretages sprøjtning med glyphosat, inden der 
foretages bearbejdning af jorden. Dette gælder også, selv om der er foretaget nedvisning i 
efteråret, specielt med den meget nedbør, der er kommet den sidste tid. Dette betyder, at 

mailto:lfb@centrovice.dk
mailto:leb@vestjysk.dk


 
 

  
 

ukrudtet har haft tid til at spire. Hvis man vælger ikke at foretage sprøjtning lige før såning, skal 
man være helt sikker på, at der ikke er ukrudt, der gror, ellers fortryder man sit valg. Der skal 

bruges ca. 450 til 600 gram aktiv stof glyphosat. Hvis man ved eller ser der er væselhaler eller 
f.eks. store storkenæb, bør der bruges 1100 gram aktiv stof glyphosat. Det er vigtigt at sprøjte på 
tørre planter og med lille vandmængde. Det er meget vigtigt at undersøge forekomsten af 
væselhale. Den kan være meget tabsgivende. Det er en græs med meget fine og tynde blade. Se 
nedenstående foto. 

  
Foto: Søren Søndergaard, Vestjysk 
Småt væselhale i en stubmark 

Foto: Leo Bajlum, Vestjysk 
Moden væselhale med stak 

 

Efter såning Fra såning til begyndende fremspiring, har jeg god erfaring med forholdsvis stor mængde DFF, 
særlig mod enårig rapgræs og fuglegræs (også resistent fuglegræs). Der bruges f.eks. 120 ml 
pr.ha. DFF, som kun virker på meget små planter. Vær obs. på at DFF IKKE må bruges i havre. Alt 
andet lige vil det betyde, at vårbyggen kommer godt foran ukrudtet. Der skal dog foretages en 
opfølgning senere, med et passende middel. Men det betyder også at risikoen for at komme for 
sent med den generelle ukrudtssprøjtning, på grund af f.eks. dårligt vejr, er væsentlig 

formindsket. 

Tjek ukrudt i 

marken og bland 
midlerne 

Foråret er på vej og der er enkelte marker der er tilsået med vårsæd. Det er derfor nu tid til at 

forberede håndteringen af det ukrudt, der skal bekæmpes i vårkornet. Der er flere faktorer der bør 
være styr på, inden en bekæmpelse påbegyndes. Det er for det første vigtigt at vide, hvad det er 
for noget ukrudt der er i marken, ved erfaring, og ved at gå ud at se på ukrudtet når det er 
kommet op. Det er også vigtigt at blande midler med forskellig virkemekanisme, også selv om det 
virker nemmest at bruge et minimiddel. Der kommer flere og flere resistente ukrudtsarter som 
f.eks. kamille og fuglegræs, hvor minimidler ikke længere virker. Ved at blande kan man udsætte 
opformeringen af resistente arter betydeligt. 

  

 

 4. Reminder: Tilbud om PløjefriTjek 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Få et bedre 
grundlag for 
beslutning 

For mange er det udfordrende at drive jorden helt eller delvist uden plov - eller måske endda gå 
fra et system med harvning til direkte såning. Nu kan du få et bedre grundlag for beslutningen ved 
at gennemføre FRDK – PløjefriTjek. FRDK sørger for kontakt til en af de syv specialkonsulenter, 
sørger for at du får et kvalificeret grundlag for beslutning og følger op på et eventuelt videre 

forløb. 
 

mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

Kontakt FRDK hvis 
du vil vide mere! 

 
 

 
Foto: Niels Damsgaard Hansen 
En sund og levende jord er ofte resultatet efter en omlægning 
til pløjefri dyrkning og direkte såning.  

 

Henvendelse skal 
ske til FRDK 

Synes du dette lyder interessant og vil du høre mere? Så kontakt Hanne Schønning på: 
E-mail hsc@frdk.dk eller tlf. 30 66 40 72.  
 

Hvis du vil se hvilke specialkonsulenter vi har tilknyttet samt have yderligere oplysninger, så se 
mere på hjemmesiden (link)  
 
Du kan også læse mere i den pjece der er vedlagt denne uges nyhedsbrev! 

  

 

5. Knaphed på frø af efterafgrøder i hele Europa 
Af Jacob Winther Nymand, shopFRDK ansvarlig, FRDK frdk@skjalm.dk 
 

Tørken i 2018 har 

påvirket  Tørken i vækstsæsonen 2018 i hele Europa påvirker efterafgrøderne enormt – der er knaphed på 
varer generelt og nogle varer der blev høstet, lever ikke op til kvalitetsbetingelserne i EU.  

Vi har reserveret 
varer I shopFRDK har vi derfor allerede i december sammen med Feldsaaten Freudenberger lavet planer 

for produktion af varer til shopFRDK på 75 pct. af sidste års salg. Vi har efterfølgende reserveret 
varer, så shopFRDK ikke kommer i leveringsvanskeligheder, hvis salget i år matcher sidste års 
salg.  

Bestil varer 
hurtigt når 
shoppen åbner 
sidst i april 

Enkelte varer kan dog ikke skaffes – de er udsolgt og specielt økologiske frø er hårdt ramt.  

DERFOR – vil I være sikre på at kunne få det I ønsker til markedets sikkert billigste pris, så bestil 
varer så hurtigt som muligt efter at shoppen åbner igen sidst i april til levering først i juli 2019.  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

mailto:hsc@frdk.dk
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1. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 
 

Tæt på strækning Mange steder er vintersæden allerede i st. 30 (begyndende strækning), i hvert fald hvor der er 
sået til den tidlige side. Det gælder både i vinterrug, vinterhvede og vinterbyg.  

Vækststadier 

hvordan? 

Det er altid en god ide at få tjekket op på vækststadierne, så man ikke lige pludselig overraskes 

ved at komme for sent med en behandling. Måske du ikke er helt sikker på, hvordan du tjekker 
vækststadiet på en plante?  

 
- Hvis du mærker det første knæ ved rodbasis, er planten i st. 30 

- Når knæet er 2 cm fra rodbasis, er planten i st. 31 

- Når 2. knæ er 2 cm fra rodbasis, er planten i st. 32 og har samtidig 3. øverste blad 

fremme 

- Når det det 2. øverste blad er fremme, er planten i st. 33-35 

- Når spidsen af fanebladet er fremme, er planten i st. 37 

- Når fanebladet er helt fremme, er planten i st. 39 

Vækstregulering Er planterne meget kraftige og der erfaringsvis er stor tendens til lejesæd, er den tidlige 
vækstregulering omkring st. 30 den langt mest effektive og kan klares med en noget lavere dosis, 
end hvis du kommer længere hen i stræknings fasen. 

Bekæmp de 
”grove græsser” 
tidligt 

  
Agerrævehale til venstre og væselhale til højre, er nogle af de arter vi kalder de ”grove 

græsser” og det er her vigtigt at være tidligt ude med behandlinger i foråret. Disse billeder er af 

planterne efter skridning, er du i tvivl om, hvordan de ser ud i det tidlige forår, er du 

http://www.frdk.dk/
mailto:hsc@frdk.dk
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velkommen til at kontakte en af vores dygtige PløjefriRådgivere her. Erfaringer fra de senere år 
viser, at behandling så snart der er god vækst og to-cifrede temperaturer er den langt mest 

effektive og kan klares med lavere dosis. 
 

 

  
To andre grove græsser er Gold Hejre til venstre og Blød hejre til højre. Disse skal også 
bekæmpes i det tidlige forår og for Gold Hejres vedkommende, mest effektivt med en to-delt 
behandling. 

 

  

 2. Seks gange flere skadedyrsbehandlinger i raps uden kløver 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 

 

Samdyrkning – 
den nye trend? 

At samdyrkning af afgrøder har nogle fordele, er vi ikke i tvivl om, men det er altid dejligt at 
kunne videresende lidt praktiske erfaringer, som her fra Rumænien. 

Vinterraps og 
Alexandrine kløver 

 

Hos Kim Møldrup, Danbred i Rumænien er afprøvet 
henholdsvis samdyrkning af vinterraps med Alexandrinekløver 
og uden samdyrkning.  
 

Begge marker er dyrket pløjefrit og har fået 15 tons gylle i 
efteråret. Der regnes 3 kg N pr. ton og der er placeret 23 kg 
fosfor.  
 
Her I foråret har markerne fået 200 kg NS 21 24 samt 30 tons 
gylle med ca. 4 kg N pr. ton. 
 

På billedet til venstre ses udvikling af Alexandrine kløver. 

Billedet er taget her i marts. 

 

Angreb af flere 
slags skadedyr  

I efteråret var der en del angreb af minerfluens larve og det var her tydeligt, at der var langt 
mindre angreb af skadedyret i den samdyrkede mark. I Rumænien er foråret godt i gang og dags 
dato er der også behandlet for både bladribbesnudebiller og glimmerbøsser. 

Seks gange flere 
behandlinger uden 
samdyrkning 

Som det ses af billederne nedenfor, står planterne noget flottere og frodigere hvor der er 
samdyrket med Alexandrinekløver, end hvor der ikke er og den økonomiske fordel er også til at få 
øje på, der er nemlig behandlet seks gange så meget i rapsmarker uden Alexandrinekløver. 

http://www.frdk.dk/faglige-konsulenter
mailto:hsc@frdk.dk
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Foto: Kim Møldrup. Vinterraps uden samdyrkning 
med Alexandrinekløver. Planterne er mindre frodige 
og der er flere ”huller” i marken. 

Foto: Kim Møldrup. Vinterraps samdyrket med 
Alexandrinekløver. Planterne er mere frodige pga. 
mindre skadedyrsangreb og bedre optag af kvælstof 
og fosfor. 

 

Flere nyttedyr 
samt mykorrhiza 
svampe er positivt 

Forklaringen kan være, at flere afgrøder tiltrækker flere nyttedyr, som derved bekæmper 
skadedyrene naturligt. En anden teori er, at samspillet med svampen Mykkorrhiza bliver aktiveret 

ved tilsætning af kløver, da raps ikke danner denne symbiose. Dette samspil resulterer i et bedre 
optag af både fosfor og kvælstof. 

  
 

 3. Vårhvede etableret i november 2018 står flot 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Fem måneders 
forspring 

Det er svært at lade sig frustrere over manglende såvejr, når vårafgrøden allerede ER etableret! 
Denne vårhvede af sorten Alondra, er etableret direkte hos Søren Ilsøe, Fjenneslev, med en 

Weaving såmaskine i en kraftig efterafgrøde den 6. november 2018. Efterafgrøden, som bestod af 
Olieræddike og Honningurt blev nedvisnet med 840 g glyphosat pr. ha 10 dage efter, den 16. 
november 2018. 

Udsædsmængde Der er udsået 247 kg vårhvede udsæd pr. ha og med en formodet TKV på omkring 43 og en 
forventet markspiring på 80 pct., svarer det til omkring 450 planter pr. m2, hvor vi normalt i 

foråret ligger på omkring 400 planter pr. m2. 

mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

 

  
Foto: Søren Ilsøe. Etablering 6. november 2018 med 
Weaving direkte såsmaskine 

Foto: Søren Ilsøe. Etablering 6. november 2018 i en 
tæt efterafgrøde af olieræddike og honningurt 

  
Foto: Søren Ilsøe. 31. december 2018, pæn 
fremspiring 

Foto: Søren Ilsøe. 31. december 2018, ingen stor 
konkurrence fra den tidligere efterafgrøde 

  
Foto: Søren Ilsøe. Meget ensartet plantebestand den 
17. marts 2019 

Foto: Søren Ilsøe. Tæt afgrøde hvor planterne er på 
vej med det 2. blad den 17. marts 2019 
 

 

Flot og ensartet 
fremspiring 

Fotos fra 31. december 2018 viser en fin fremspiring uden nævneværdig konkurrence fra 
efterafgrøden. Fotos fra 17. marts 2019 viser en meget ensartet og tæt afgrøde, som allerede er 
på vej med sit 2. blad. Det bliver spændende at høre og se hvordan vækstsæsonen arter sig for 
denne afgrøde. 

  



 
 

  
 

 

4. MFO Bestøverbrak blanding til salg i shopFRDK lige nu 
Af Jacob Winther Nymand, shopansvarlig, FRDK frdk@skjalm.dk 
 
 

Høj vægtning i 
forhold til brak 

Som bekendt kan du bruge Bestøverbrak blanding som MFO brak. Denne blanding har desuden 
den fordel, at den har en høj vægtningsfaktor, den tæller nemlig med faktor 1,5, hvor andre MFO 
braktyper tæller med faktor 1,0. Du skal etablere arealet med bestøverbrak senest 30. april, 
ligesom med blomsterbrak. Det er vigtigt, at når du vil så disse specialblandinger, så skal de sås 
øverligt (1½cm) i et godt såbed med tilpas jordfugtighed eller efterfølgende regn. 

Jordtemperaturen er også vigtig - gerne mellem 8 og 12 grader celcius. 

Konkurrence 
dygtig pris for de 
populære arter 

Prisen er 40,46 kr. pr. kg ekskl. moms og shopFRDK er nu åben for salg af denne blanding. Den 
fås i 10 kg pakninger og består af ikke mindre end 11 blomstrende arter, som er: 
 

40 pct. Honningurt 
4 pct. Olieræddike 
2 pct. Kornblomst 
25 pct. Boghvede 
5 pct. Morgenfrue 
2 pct. Dild 

7 pct. Gul sennep 
5 pct. Sort kommen 
1 pct. Hjulkrone 
3 pct. Katost 
6 pct. Koriander 

  
Udsædsmængde: 10 kg pr. ha under normale forhold. 7-8 kg pr. ha under meget gode forhold og 

25 kg pr. ha under meget dårlige forhold. Link til shoppen her 

Populær hos 

biavlerne 

 

Bestøverbrak har til formål at tilgodese 
levebetingelserne for bestøvende insekter. 

Denne blomstrende, etårige blanding fremmer 
sommerfugle, bier og øvrige insekter i marken. 
De yderst smukke blomstrende blandinger er 
også en berigelse i agerlandskabet. 

Bialvlerne er glade for denne Bestøverbrak 
blanding, fordi der er så mange blomstrende 
arter og fordi de blomstrer over en meget lang 

periode. 
 

 
 

 

5. Jorden skal bruges til lagring af CO2 
Af Niels Damsgaard Hansen, Pressemedarbejder, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 
 

Klimakonference 
18. marts i 
København 

Der er i den seneste tid kommet betydelig mere fokus på den globale opvarmning og det, der skal 
til for at holde den i ave. Tidligere er det sagt klokkeklart, at der skal fjernes store mængder CO2 
fra atmosfæren, hvis bare stigningen skal holdes under to grader. Det er slet ikke nok, at 

udledningerne reduceres til nul i løbet af de kommende årtier. På en klimakonference 18. marts i 
København blev det slået fast, at blandt andet landbrugsjorden skal bruges til at lagre en masse 
CO2 

mailto:frdk@skjalm.dk
http://shopfrdk.dk/mfo-blandinger-13/
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Både nøgtern og 
følelsesladet 

debat 

Den 18. marts afholdt iCLIMATE’s en klimakonference ”Fødevarer i et ændret klima” i Eigtveds 
Pakhus i København. Der var rigtig mange deltagere - vel ca. 150 - fra mange forskellige 

interesseorganisationer, og en hel stribe spændende indlæg som gik lige fra ”nu-situationen” til 
”hvad kan vi gøre” for at mindske den globale opvarmning. Fra FRDK deltog næstformand Søren 
Ilsøe og nærværende skribent. Ingen tvivl om, at vi absolut ikke var enige med alle 
indlægsholdere, hvoraf de fleste i formiddagens program forholdt sig nogenlunde nøgternt til 
udfordringerne. Men om eftermiddagen var der i høj grad følelser på højkant - og argumenter 
uden fagligt belæg blev fyret af uden at blinke. For eksempel seniorrådgiver og agronom Rikke 
Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening, som havde travlt med at fortælle forsamlingen 

om, at hun er ”så træt af” at høre fagligt holdbare argumenter om kvæg og klimabelastning pr. 

produceret enhed. Måske de ansvarlige i DN snart bliver lige ”så trætte” af hendes manglende 
formåen inden for faglig argumentation? Det ville klæde dem godt nu, hvor præsidenten ønsker 
dialog fremfor konfrontation. 

Dialog og 
samarbejde er 
nøglen til 
resultater 

Uanset de mange faglige argumenter, holdninger og følelser, der blev luftet fra 9.30 til 16.00 var 
konklusionen, at vi står overfor et så alvorligt problem, at det gælder om at have dialog og 
samarbejde fremfor at kaste med mudder. Den konklusion kan FRDK vist godt tilslutte sig - håbet 
er dog, at alle kan få ørenlyd og komme med indspil, der bliver behandlet ud fra deres faglige 

holdbarhed og ikke kun luftige fremtidsudsigter. For det haster selvsagt med at få noget gjort ved 
problemet. Derfor var det selvfølgelig også træls, at FRDK ikke var inviteret til at have eget indlæg 
på konferencen, men måtte lade sig nøje med at stille spørgsmål fra salen. For der var flere 
økologiske organisationer og mange økologiske holdninger repræsenteret på podiet. Det gjaldt 
blandt andet Økologisk Landsforening, Det økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og 
en taler fra Storbritannien. 

Professor slår fast 

at jorden kan 

lagre kulstof 

I nogle af de sidste minutter slog professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, og observatør 

i FRDK’s bestyrelse, fast, at jorden kan og bør bruges til lagring af CO2. Så selvom FRDK gerne 

have fået taletid til at lancere Conservation Agriculture for forsamlingen, rykkede det alligevel en 
”bette smule” at få den kendsgerning med som en afskeds-salut. 

Besøg 
hjemmesiden 

Interesserede kan besøge hjemmesiden hos iClimate via dette link: http://iclimate.au.dk/ 
Der er også en uddybende artikel fra iClimate her: http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/vi-
skal-efterspoerge-og-producere-klimavenlige-foedevarer/ 

  

 6. Planteavlskursus i Tyskland 5. til 8. juni er ved at være på plads 
Af Niels Damsgaard Hansen, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 

 

Sæt X i kalenderen Vi har nu aftale med alle landmænd på nær en i dette program for planteavlskursus i Tyskland 5.-
8. juni. Pris og tilmelding kommer om nogle uger - men sæt gerne kryds i jeres kalender, hvis I vil 
med. 

 Dagsprogrammet er: 
 
Onsdag 5. juni 
08.00 Opsamling ved MI, Soldalen i Vejle 

09.15 Opsamling ved Poetzsch i Padborg 
 Kørsel videre (afstand ca. 42 km) 
10.00 Besøg hos Hartwig Callsen  
Medbragt frokost på gården (øl og vand inkluderet)  
13.30  Kørsel videre mod Braunschweig (afstand ca. 354 km) 
19.15 Ankomst til og indkvartering i Braunschweig  
19.45 Aftensmad på hotellet (inkluderet uden drikkevarer)  

 
Torsdag 6. juni  
Morgenmad på hotellet 
07.30 Vi kører fra hotellet (afstand ca. 240 km) 

10.30  Ankomst til Ulrich Zink 

http://iclimate.au.dk/
http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/vi-skal-efterspoerge-og-producere-klimavenlige-foedevarer/
http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/vi-skal-efterspoerge-og-producere-klimavenlige-foedevarer/
mailto:ndh@ndhtxtfoto.dk


 
 

  
 

12.30 Frokost hos Ulrich Zink (øl og vand inkluderet) 

14.00  Vi kører videre (afstand ca. 86 km) 
14.45 Ankomst til Thomas Sander 
17.45  Vi kører videre til Leipzig (afstand ca. 75 km) 
19.30 Ankomst til hotel ??? i Leipzig 
20.15  Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer) 
 

Fredag 7. juni 
 Morgenmad på hotellet 
08.00 Vi kører fra hotellet (afstand ca. 30 km) 

08.20 Besøg hos Thomas Wahren, Osmünde - aftale mangler 
11.30 Frokost Thomas Wahren med sandwich (øl og vand inkluderet) 
12.30 Vi kører videre mod Bias (afstand ca. 80 km) 
13.30 Ankomst til Alexander Klümper i Bias 

17.00 Kørsel videre mod Braunschweig (afstand ca. 185 km) 
19.30  Ankomst til hotel i Soltau 
 
Lørdag 8. juni 
 Morgenmad på hotellet 
08.00 Vi kører fra hotellet (afstand ca. 315 km) 
11.30 Ankomst til Gutsverwaltung Harzhof Heiko Lemburg 

12.00 Frokost hos Heiko med sandwich (øl og vand inkluderet) 
14.30 Vi kører videre (afstand ca. 185 km) 
17.30 Ankomst til Vejle 

 
 

  

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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1. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 
 

Jordfygning fra 
pløjede marker 

På nedenstående billede fra Søren Christensen, Jerslev i Nordjylland, ses jordfygning fra en netop 
pløjet nabomark. Billedet er taget fra førerhuset, hvor Søren er ved at så direkte med sin Weaving 
såmaskine. 

Direkte såning 
forhindrer erosion 

 
Foto: Søren Christensen, Jerslev, 2. april. 
 

Hvede sået efter 

to års strand- 
svingel, går det? 

Henrik Oldenbjerg på Langeland har etableret en 14 ha stor vinterhvedemark efter to års 

strandsvingel, hos en kollega på Nordlangeland. Marken er den 1. oktober 2018 nedvisnet med 
1440 g Roundup PowerMax pr. ha. Den 12. oktober er marken tilsået med en Horsch Avatar. 
Sorten er Benchmark og der er brugt 200 kg udsæd pr. ha. Den 15. oktober er der 
ukrudtsbehandlet med 0,12 l DFF + 110 g Roundup PowerMax + 1 l Kvikup pr. ha. Fire måneder 
efter, den 15. februar er marken gødet med 200 kg ammoniumsulfat NS 23-13 pr. ha 

http://www.frdk.dk/
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

 

  
Foto: Henrik Oldenbjerg, Langeland. Vinterhvede Benchmark står 29. marts flot og meget ensartet i hele 
marken, hvor forfrugten har været to års strandsvingel 

 
 

Tak for input Jeg gør jævnligt opmærksom på, at I er meget velkomne til at sende billeder, historier og andet 
fra det ”virkelige liv” til mig. Det er så skønt at dele disse erfaringer med alle jer medlemmer. Kun 
derved bliver vi alle klogere! 

  

 2. Vårhvede etableret i november 2018 med Horsch Avatar 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Sået direkte med 
Horsch Avatar 

  
Foto: Henrik Oldenbjerg, Langeland. Vårhveden er sået direkte i en kraftig efterafgrøde den 7. november 
2018 

mailto:hsc@frdk.dk
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

  
Foto: Henrik Oldenbjerg, Langeland. Billeder fra 11. marts 2019 viser, at marken står ensartet flot over det 
hele 

 

Nedvisnet kort før 
såning 

Efterafgrøderne er nedvisnet med 2 l Glyphomax HL 480 den 6. november 2018 og med en 
vejrudsigt, der sagde regn, blev der sået 24 timer efter nedvisning. Det var kortere tid end 
ønsket. Der er udsået 190 kg udsæd pr. ha, tusindkornsvægten kendes ikke, men hvis vi antager 
TKV ligger på omkring 43 og med en markspiringsprocent på 80, svarer det til ca. 350 planter pr. 
m2. Ud fra billederne, ser det bestemt ud, som om der er planter nok! 

Færre 
agerrævehaler 

Marken står ensartet flot over det hele, og den bliver sprøjtet med 15 g Accurate pr. ha snarest, 
og lidt senere med 0,4 l Topik + 0,5 l Renol pr. ha, primært på grund af agerrævehaler. Der er 
betydelig færre agerrævehaler, end der plejer at være i marken, hvilket helt sikkert skyldes 

etableringen i efteråret. Udover en gevinst med mindre ukrudtstryk, er der også den klare fordel, 
at man ikke behøver vente på godt såvejr i foråret, og afgrøden har et forspring. 

 
 

 3.  Vi har opgraderet listen med PløjefriRådgivere 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Over hele landet 

 

Der findes PløjefriRådgivere med 

speciale i pløjefri dyrkning over hele 
landet. 
 
Gennem enten uddannelse arrangeret 
af DLBR eller mange års praktisk 
erfaring, har disse 

PløjefriRådgivere opnået både teknisk, 

biologisk og teoretisk viden om 
pløjefri dyrkning og Conservation 
Agriculture.  
 

 

 

FRDK samarbejder 
med 16 rådgivere 

På FRDK hjemmeside, findes en oversigt over de PløjefriRådgivere, som FRDK samarbejder med.  
Se listen her Der er i alt 16 PløjefriRådgivere over hele landet. 

Tag kontakt Tag kontakt, hvis du har brug for at lægge planer for en dyrkning uden plov. PløjefriRådgivere kan 
bl.a. hjælpe med opstartsfasen ved pløjefri dyrkning, økonomi i pløjefri dyrkning, valg af 

jordbearbejdningsmetode og -redskaber samt spørgsmål omkring pløjefri dyrkning generelt. 

mailto:hsc@frdk.dk
mailto:hsc@frdk.dk
http://www.frdk.dk/faglige-konsulenter
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 4. Tak for feedback til FRDK Fagdag 2019 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Fem spørgsmål Som et led i forbedring af FRDK Fagdag, udsendte vi i midten af marts fem spørgsmål til samtlige 
deltagere på dagen. Vi takker for alle svarene og vi er rigtig glade for alle de konstruktive forslag 
der er kommet retur. 
Der var overvejende stor tilfredshed med dagen, men samtidig gode forslag til forbedringer. Vi fik 
også mange gode forslag til fremtidige indlægsholdere, blandt andet flere erfaringer fra 

medlemmer. 

Vinder af gratis 
deltagelse til 
Fagdag 2020 

Ved lodtrækning blandt de indkomne svar, har vi fundet en vinder af gratis deltagelse ved FRDK 
Fagdag 2020. Tillykke til vinderen Andres Lassen, Aabenraa.  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

 

www.frdk.dk 

Nr. 16 

Side 1 af 4 

11. april 2019 

 
1. 

2. 
3. 

Aktuelt i marken 

Mykorrhiza – den vigtige svamp i jorden 
Beretning fra Tænketanken Frejs arrangement om klimamærker 

  

 

1. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 
 

Nordvestjylland – 
Få gyllen ud nu 
uden at lave spor 

Fra PløjefriRådgiver Lars B. Andreasen, Landbo Limfjord lyder, at det stadigt er koldt, og at 
vintersæden maksimalt er i st. 31 (kolde lokaliteter stadig i st. 25-27). ”Der er fine gode forhold 
efterhånden – kun få våde pletter efterhånden. Det lønner sig at have is i maven og afvente det 

gode såbed. Lidt vårsæd er etableret under fine markforhold – der mangler stadig en del i det 
pløjefri! Pas på med spor efter gylle. Gentænk evt. gødningstildelingen, hvis der snart kan køres 
gylle, og vent så med handelsgødningen (mange giver traditionelt gylle til sidst for at undgå spor). 

Forbavsende fine marker uden synlig næringsstofmangel – kun de meget kolde lokaliteter ser lidt 
trætte og afventende ud endnu. Tildel gerne mangan på de marker, der plejer at mangle, da der 
stadig er udsigt til kolde nætter og langsom opstart. Der er endnu ikke vandmangel – men de 

sandede lokaliteter vil sikkert komme til at mangle vand. Der er jo ikke nedbør på vejrudsigten”, 
skriver han. 

Fyn - Biodiversitet 
i mangeårige 
pløjefrie marker 
har nedsat 
antallet af 
glimmerbøsser 

”Der er godt gang i såning på de pløjefrie marker, og der bliver generelt lavet nogle flotte såbed”, 
skriver PløjefriRådgiver Lars Bønløkke, Centrovice. ”På nuværende tidspunkt er jordfugtigheden 
god, men da vi ikke har fået regn i nogle uger, begynder det at blive tørt. Går der flere uger, før 
der kommer vand, er dette bare endnu en fordel ved pløjefrie marker, der ikke udtørrer så let.  
Den korte varme periode i første uge af april har for alvor sat gang i antallet af glimmerbøsser i 
rapsmarkerne. Flere steder er der observeret 30 – 40 pr. plante, hvilket er meget højt. Der er dog 
noget der tyder på at der er lidt færre i marker som er dyrket pløjefri i mange år. Det er stadig for 

tidligt at sige, om der er en markant forskel, men ind til nu må jeg konstatere, at biodiversiteten i 
de pløjefri marker har en effekt på antallet af glimmerbøsser”. 

Vestjylland – Kun 
lidt 
vandunderskud 

”Det er dejligt tørt forår med en nem etablering. På den grovsandede jord er der pt. omkring 20 
mm vandunderskud, men det er vigtigt at kende sin undergrund. Er der ler under sandet, er der 
ingen grund til at starte vanding op. Hvis undergrund er sand, skal man være mere opmærksom 
og sætte ind, når der er behov. Vi kunne godt bruge 5 mm regn til at opløse gødning og til at 
fjerne gyllelugten”, siger Søren Søndergaard, PløjefriRådgiver i Vestjysk. 

Vårhvede uden 
nedvisning 

Vi har i de seneste numre af FRDKnyhedsbreve bragt artikler om vårhvede etablering i efteråret. 
Disse marker har alle være nedvisnet enten lige før eller lige efter etablering af afgrøden. Frederik 
V. Larsen fra Assens har sendt os nedenstående billeder af vårhvede etableret i et lille forsøgsplot 

på 0,63 ha. Den er sået direkte med en Cross Slot i starten af november og med en 
udsædsmængde på omkring 215 kg pr. ha. Ved en tusindkornsvægt på eks. 43 og en markspiring 
på 80, giver det et plantetal på omkring 400 planter pr. m2! Omkring 100 kg DAP, svarende til 20 
kg fosfor pr. ha, blev placeret samtidig. Efterafgrøden blev ikke nedvisnet med glyphosat, og er 
udelukkende behandlet med lidt Broadway den 10. april. 

http://www.frdk.dk/
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

 

  

Foto: Frederik V. Larsen. Etablering med en 
Cross Slot i en flot meterhøj efterafgrøde 

Foto: Frederik V. Larsen. Flot etablering uden nedvisning af 
efterafgrøden, her billede fra 10. marts 2019 

 

  

 

2. Mykorrhiza – den vigtige svamp i jorden 
Af Henrik Jespersen, Jordbrugsteknolog studerende og virksomhedspraktikant i FRDK 

 

Den gavnlige 
svamp 

Vi hører indimellem om alle de gavnlige effekter, som svampen med det smukke navn Mykorrhiza, 
har. For at blive lidt klogere på hvad det er denne svamp kan, og hvornår den er nyttig, har vi på 
hjemmesiden lagt en mere grundlæggende beskrivelse.  
 

 

 
Kilde: Iver Jakobsen, Plantekongressen 2015 

 

Svamperod Mykorrhiza betyder svamperod, og er en symbiose mellem specialiserede jordsvampe og planters 

rødder, hvor en svamps mycelium (netværk af svampetråde) vokser sammen med plantens 
rødder. Det kan enten ske ved, at svampetrådene trænger helt ind i plantens rodceller, hvor de 



 
 

  
 

danner forgrenede strukturer kaldet arbuskler (kaldet arbuskulær mykorrhiza, AMS eller 
endomykorrhiza), som er den mest udbredte mykorrhiza. Disse svampe har samarbejde med ca. 

80 procent af alle arter af landplanter. Ektomykorrhiza er er anden type hvor svampetrådene ikke 
trænger helt ind i plantens rodceller, men kun trænger ind imellem de yderste celler i roden. 
Mykorrhiza-symbiose opstod for mere end 450 millioner år siden og har været meget betydende 
for landplanternes udvikling. Symbiosen er naturlig forekommende og er et normalt livsvilkår for 
mange planter. Symbiosen findes dog f.eks. ikke i kålfamilien, der udover kål også omfatter raps 
og sennep.  

Symbiosen Symbiosen eller samarbejdet foregår ved, at mykorrhiza-svampens tråde gennemvæver jorden og 
dermed virker som en slags rodforlænger for planten, idet svampen kan optage og overføre bl.a. 

fosfor og vand til planten fra et langt større jordvolumen end planten ville kunne nå med sine 
rødder alene. Til gengæld leverer planten sukkerstoffer til svampen. Det medfører en effekt der 
betyder, at plantens rødder bliver beskyttet af Mykorrhizaens mycelium netværk, hvor svampen 
har interesse i at beskytte dens samarbejdspartner. 
Mykorrhiza-svampene binder desuden jordpartiklerne sammen, hvilket giver en bedre 
krummestabilitet og jordstruktur. 

Læs mere på 
hjemmesiden 

Vi bringer hele artiklen på vores hjemmeside her  

  

 

3. Beretning fra Tænketanken Frejs arrangement om 
klimamærker 
Af Jonas Korsholt, landmandselev, FRDK medlem og frivillig i Tænketanken Frej, 

jonaskorsholt@gmail.com 

Gode grunde til 
ændring af 
madvaner 

 
Foto: Jonas Korsholt 

Arrangementet blev indledt med oplæg fra tre eksperter på området, og Susanne Højlund 

Pedersen fra Aarhus Universitet lagde ud. Hun forsker blandt andet i madkultur og gjorde meget 
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ud af at understrege, at mad og fødevarer i høj grad er kulturelt forankret. Med de 
klimaudfordringer, vi står overfor, er der gode grunde til at ændre de madvaner, vi har; men 

Susanne pointerede også den udfordring, der ligger i at ændre disse vaner hurtigt og markant, 
uden samtidig at skabe konflikt omkring det.  

Opskriften på et 
succesfuldt 
mærke 

Anden oplægsholder var professor i virksomhedsledelse Jessica Aschemann-Witzel fra 
Handelshøjskolen i Aarhus, som især forsker i værdiskabelse i fødevaresektoren. Hun gav en god 
indføring i, hvad der er styrende for forbrugeradfærden og beskrev, hvordan vi som forbrugere 
langt fra altid gør det, vi godt ved, vi burde. Jessica gav sin opskrift på et succesfuldt mærke på 
en fødevare. 1: gør det simpelt, 2: lad det stå alene, og 3: hav fokus på troværdighed. Derudover 
er det vigtigt, at der er god opbakning enten fra en stat, en dagligvarekæde, et selskab eller en 

anden stærk aktør.  

Økonomisk 

gevinst for 
landmænd? 

Den tredje og sidste oplægsholder var Paul Holmbeck, politisk direktør hos Økologisk 

Landsforening. Blandt andet på grund af kompleksiteten i at lave et klimamærke ville foreningen 
hellere fokusere på at hjælpe den enkelte forbruger på vej til nye og mere klimavenlige kostvaner. 
Derfor arbejder ØL lige nu på at udarbejde en ny kostpyramide, som både forholder sig til det 
ernæringsmæssige og det klimamæssige aspekt af forskellige grupper af fødevarer. Derudover 
talte Paul også om muligheden for at lave klimaregnskaber på bedriftsniveau og give en 
økonomisk gevinst til de landmænd, der klarer den udfordring bedst.  

Mærkning eller 
andre klima tiltag? 

Under den efterfølgende debat med de fremmødte stod det klart, at både oplægsholderne og de 
fleste tilhørere var mere tilhænger af andre klimafremmende tiltag end netop en 

mærkningsordning. Men det var bestemt interessant at komme rundt om de mange forskellige 
aspekter, der skal overvejes i den forbindelse. Disse aspekter bør også indgå i diskussionen om, 
hvordan fødevarer produceret på marker drevet efter CA-princippet eller andre klimavenlige 
dyrkningsmetoder eventuelt kan markedsføres.   

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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1. Fynsk Landmand trækker CO2 ud af atmosfæren (TV2-Fyn) 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK hhp@frdk.dk 
 

 

Hovedhistorie i 
TV2 Fyn 

"Flere landmænd dropper ploven og skrider direkte til såningen". Dette var indledningen til 
hovedhistorien i nyhedsudsendelsen på TV-2 Fyn søndag aften.  
TV2s reporter havde været på besøg ved Bent Bertelsen, der var i gang med at så vårbyg med sin 
nyindkøbte Multiva såmaskine. 

 

 

 Indslaget giver en god introduktion til potentialet ved at dyrke efter Conservation Agriculture 
principper. I indslaget er også udtalelser fra Annette Vestergaard, SEGES og Torben Poulsen, der 
er formand for Centrovice. 
 
Se indslaget fra TV-2 Fyns nyhedsudsendelse søndag d. 14. april kl. 19:30 (se her) 
TV2 har også bearbejdet indslaget til en artikel med videoklip (se her). 

Riskærs 

fredagsbar på 

Radio 24/7 

Bent Bertelsen var for nogle uger siden også aktiv i medierne. Bent talte om Conservation 

Agriculture i Riskærs fredagsbar d. 8. marts 2019 (hør indslaget) Tryk på Play øverst i 

http://www.frdk.dk/
mailto:hhp@frdk.dk
https://www.tv2fyn.dk/nyheder/14-04-2019/1930/fynsk-landmand-traekker-co2-ud-af-atmosfaeren
https://www.tv2fyn.dk/artikel/bent-fra-bred-traekker-co2-ud-af-atmosfaeren
https://www.24syv.dk/programmer/riskaers-fredagsbar/49506602/stolen-der-afstresser?start=4239
https://www.tv2fyn.dk/nyheder/14-04-2019/1930/fynsk-landmand-traekker-co2-ud-af-atmosfaeren


 
 

  
 

skærmbilledet, så vil du høre indslaget, der varer 15 minutter og starter 1 time og 10 min inde i 
udsendelsen. 

Conservation 
Agriculture 

beskytter mod 
ekstremvejr  

 

  

"Jorden bliver mere modstandsdygtig 
mod ekstremvejr - både tørke og 
store regnmængder. Vi har brug for, 
at jordens svampeeffekt forbedres. 
Det sker ved Conservation 
Agriculture" forklarer Bent Bertelsen i 
indslaget på TV 2 Fyn  

 

  

 

2. Åben høring om Conservation Agriculture 24. april i Folketinget 
Af Niels Damsgaard Hansen, Pressemedarbejder, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 
 
 

Alle er velkomne Efter et langt tilløb holder Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg en åben høring om 
lagring af kulstof og øget biodiversitet i landbrugsjord med særlig fokus på Conservation 

Agriculture i Landstingssalen på Christiansborg onsdag 24. april kl. 9.30-11.00. Alle er velkomne - 
men tilmelding er nødvendig. 

Program Programmet er både vedhæftet dette nyhedsbrev men kan også hentes på Folketingets 
hjemmeside her. I programmet er der en omtale af indlæggene fra Søren Ilsøe, Jørgen Aagaard 
Axelsen og Jens Toksvig Bjerre.  

Formål Formålet med høringen er at kaste lys over 
dyrkningssystemet Conservation Agriculture 
og mulighederne for lagring af kulstof i 
landbrugsjord. For at nå Parisaftalens 
målsætning om en global stigning i 

temperaturen på højst to og helst 1½ grader 
er det er nødvendigt at fjerne CO2 fra 

atmosfæren. En måde er at lagre CO2 som 
kulstof i landbrugsjord ved brug af dyrknings-
systemet Conservation Agriculture. Systemet 
består af tre grundpiller: Nemlig minimal 
bearbejdning af jorden, altid at dække jorden 

af med enten afgrøde eller afgrøderester og et 
sundt sædskifte med flere forskellige typer 
afgrøder i kombination med efterafgrøder. Med 
Conservation Agriculture opnås tillige en øget 
biodiversitet i agerlandet, ingen eller meget 
begrænset jorderosion, lille eller intet tab af 

næringsstoffer, mindre brug af sprøjtemidler 
og mindre forbrug af diesel til traktorerne. 

  

Tilmelding Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig - også for pressen. Der er et begrænset 

antal pladser, som vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding skal ske senest dagen 
inden høringen kl. 11.00. Du kan tilmelde dig her. 

mailto:ndh@ndhtxtfoto.dk
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/EFK/kalender/43538/hoering.htm
https://www.conferencemanager.dk/lagringafkulstofilandbrugsjord/tilmelding.html?uk=F8242D18-C917-46AB-B91F-79E4144A5F8C


 
 

  
 

Som gæst beregn 
ekstra tid 

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af 
sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen begynder. 

Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre 
høringens afvikling i øvrigt. Høringen tv-optages og vil blive livestreamet her på folketingets 
hjemmeside (link), hvor den også kan findes efterfølgende. Desuden vises høringen på 
Folketingets tv-kanal. 

  

 3. Lav dit eget indspil til ny klimalov 
Af Niels Damsgaard Hansen, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 
 

Alle kan bidrage Alle kan bidrage til en ny klimalov for Danmark ved at bruge dette link 
www.givklimaetlov.dk  
 
Hjemmesiden starter med mulighed for at give forslag til en ny klimalov for Danmark: 

Sådan kan du bidrage til fremtidens klimapolitik 

I Danmark er vi fælles om klimaudfordringen. Det påvirker os alle, og derfor kan du være med til 
at skabe Danmarks nye klimalov. Her på siden kan du bidrage med dine holdninger, gode idéer og 
andre indspark, så din stemme kan blive en del af fremtidens klimapolitik. Hvad mener du, at 
fremtidens klimapolitik skal indeholde? 

Vi opfordrer FRDK opfordrer alle sine medlemmer til at slå et slag for pløjefri dyrkning, Conservation 

Agriculture og efterafgrøder med videre! 

  

 

4. FRDK - PløjefriTjek afklarede mange spørgsmål 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 
 

Tilnærmet CA-
system 

Claus Mørk fra Viborg har opkøbt en del 
jord og har sat sig for at drive sit 

landbrug så bæredygtigt som muligt. 
 
Han var derfor overbevist om, at det 
skulle være et tilnærmet CA-system, 
men havde behov for et fagligt modspil, 

som han fik fra PløjefriRådgiver Lars 
Andreasen fra LandboLimfjord gennem et 

FRDK – PløjefriTjek 
  

 Foto: Niels Damsgaard Hansen. Claus mørk tv. har fået 
god sparring af PløjefriRådgiver Lars Andreasen fra 
LandboLimfjord 

 

Godt med en 
sparringspartner 

Selvom Claus Mørk via søgning på internettet havde tilegnet sig en masse viden og fra sin 
ungdom vidste, at pløjning ikke er et must, havde han alligevel rigtig mange uafklarede 
spørgsmål.  
- Det var dem, jeg ville afklare sammen med Lars, og han har vist sig at være en god 
sparringspartner siger Claus. Ud af deres første møde kom et kortere referat, hvoraf det blandt 
andet fremgår, at: 

”Dit sædskifte: Havre-Hvede/Rug-Vårbyg m. græsudlæg-Frøgræs-Majs kan nemt udvides, så der 
sættes hestebønner ind forud for vinterkornet. 6-års-sædskiftet kommer derfor til at se 

således ud: Havre m efterafgrøder-Hestebønner-Hvede/Rug-Vårbyg m. græsudlæg-Frøgræs- Majs 
m efterafgrøder. Da du gerne vil opbygge mest muligt humus og i den forbindelse ønsker at pleje 

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/EFK/kalender/43538/hoering.htm
mailto:ndh@ndhtxtfoto.dk
http://www.givklimaetlov.dk/
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

mykorrhiza svampene bedst muligt, vil der ikke være plads til vinterraps i sædskiftet. Afgræsning 
af frøgræsstub og efterafgrøder med kreaturer er i den forbindelse også en god ide. Ved 

gennemgangen af dine marker fandt vi ingen vækst- og rodstandsende lag med jordspyddet, men 
jeg vil opfordre dig til at bruge både spade og jordspyd flittigt, når du er rundt på tilsyn på 
markerne. Jorden var dog for vandmættet til at lave egentlige grave- og spadeprøver, så det har 
vi til gode til foråret, når jorden er tørret lidt mere op”. 

Læs hele artiklen Vi har på hjemmesiden et link til hele artiklen, som er fra seneste nr. af bladet FRDKnyt se her 

Tilmeld dig 
PløjefriTjek 

Er du blevet inspireret til selv at få lavet et PløjefriTjek, så henvend dig til Hanne Schønning på: 
e-mail hsc@frdk.dk eller tlf. 30 66 40 72. 

Vedlagt dette FRDKnyhedsbrev er også pjecen PløjefriTjek, hvor du kan læse nærmere! 

  

 5. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 
 

Situationen i 
Østjylland 

Fra PløjefriRådgiver Erik Sandal lyder det således: 
 

”Vintersæden er meget forskellig i udvikling, afhængig af såtidspunkt og gødningstilførsel, samt 
ikke mindst af jordens ”frugtbarhed”. Vækstregulering af de kraftigste vintersædsmarker står for 
tur de kommende dage, når temperaturen sidst på ugen kommer i vejret, men på lettere jord er 
tørkestresset allerede så stort, at vækstregulering p.t frarådes. I vinterbyg skal bygrust 
bekæmpes nu hvor der findes angreb (især seksradede sorter) – den lovede varme vil få angreb 

til at brede sig. I de mildeste egne findes en del gulrust især i Benchmark – her vil det i mange 
tilfælde være oplagt at medtage et middel med god effekt mod rust, når der her i løbet af de 

kommende dage skal vækstreguleres. Nogle steder er det aktuelt at medtage et middel mod 
tokimbladet ukrudt når der alligevel skal køres i marken – et godt middel kan være Zypar, som 
har god effekt mod valmue, burresnerre samt storkenæb, som i det pløjefri system synes at brede 
sig.  
 
En del vintersædsmarker synes at mangle kvælstof, især hvor der fortsat afventes at udbringe 
gylle. Desværre er der ikke udsigt til regn, så yderligere udbringning af handelsgødning vil næppe 

rette op på situationen. Husk at i systemer med lidt eller ingen jordbearbejdning skal der tildeles 
mere kvælstof end i pløjede systemer.  
 
Såning af vårsæd er tilendebragt de fleste steder. Afgrøderne er så småt ved at spire frem, og de 
fleste af jer kan nok glæde sig over, at det pløjefri system har bevaret mest mulig af jordfugten. 
Det ser ud til der bliver brug for den.  

 
Udbringning af DFF lige efter såning kan godt afvente indtil der kommer nedbør. Lige nu vil 
effekten være ringe, men omvendt betyder det tørre vejer at eenårig rapgræs næppe bliver det 
store problem”. 

  

 

6. Strategi for svampebekæmpelse i pløjefri vintersæd 
Af Michael Erlang-Nielsen, PløjefriRådgiver, Djursland Landboforening men@landboforening.dk 
 

DTR specielt i 
hvede efter hvede 

Efterhånden ser vi færre og færre marker i det pløjefrie system, hvor der er hvede efter hvede. En 
af de sygdomme, som især har voldt problemer i den forbindelse er hvedebladplet, også kaldet 

DTR, som er at finde på halmresterne på marken. Prøv at samle et hvede-halmstrå op fra sidste 

års hvedemark og find de små sorte prikker – det er nemlig smittekilden. De mest dyrkede 
hvedesorter herhjemme er modtagelige overfor DTR. Det kølige vejr, som vi oplever lige nu, 

http://www.frdk.dk/single-post/2019/04/04/FRDK---Pl%C3%B8jefriTjek-afklarede-mange-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l
mailto:hsc@frdk.dk
mailto:men@landboforening.dk


 
 

  
 

virker dog som en bremse på udviklingen af sygdommen. Hvis sygdommen kan findes i udbredt 
grad på hvedens blade, kan bekæmpelse være aktuelt allerede i vækststadium 31-32. Det er 

vigtigt at holde øje med DTR gennem hele vækstsæsonen, da sygdommen kan udvikle sig hurtigt 
og kan koste betydelig udbytte. Til bekæmpelse af DTR anbefales 0,2-0,25 l/ha Bumper 25 EC. 
Vær opmærksom på, at det er sidste sæson for brugen af Bumper, da det er forbudt at opbevare 
og anvende fra 19. marts 2020. Alternativt bruges 0,25 Prosaro/Proline Xpert. 

Gulrust i hvede Hvor der på nuværende tidspunkt findes gulrust behandles med 0,3 l/ha Orius/Folicur Xpert. 
Senere på sæsonen, når fanebladet er fremme, skal afgrøden dækkes ordentligt ind med et SDHI 
middel. Fanebladssprøjtningen er den vigtigste sprøjtning i hvede. Brug 0,4-0,5 l/ha Propulse eller 
0,5-0,7 l/ha Bell eller Viverda. Viverda tilsættes samme mængde Ultimate S. Ofte vil der være 

behov for yderligere beskyttelse på akset når det er fremme. Her kan Prosaro og Proline Xpert 
benyttes.  

Vinterbyg I vinterbygmarkerne kan der findes rust flere steder lige nu. Det er især de 6-radede og 
hybridsorterne, der er slemme til at få problemer med rust. Vinterbyg på pløjefrie marker, hvor 
forfrugten er byg kan øge risikoen for angreb af skoldplet og bygbladplet. Det skyldes helt enkelt, 
at sygdommene overlever på planteresterne på jordoverfladen, og derfra smittes de nye planter. 
Brug 0,25 l/ha Prosaro, hvis der er skoldplet eller bygbladplet. Alternativt bruges 0,3 l/ha Orius 
eller 0,25 l/ha Folicur Xpert. 

Vinterrug I rug er det brunrust, der er den mest tabsvoldende sygdom. Selvom den milde vinter har 
medført, at meget smitstof har overvintret, så virker det kolde og tørre vejr lige nu som en 

bremse på udviklingen af flere plantesygdomme. Under strækningsfasen kan flere løsninger 
vælges med stort set samme effekt. Brug 0,3 l/ha Orius eller 0,25 l/ha Folicur 
Xpert/Prosaro/Proline Xpert. Brunrust kan give udbyttetab selv relativt sent på sæsonen, så der 
skal holdes øje med det til omkring blomstring.   

  

 7. Strategi for svampebekæmpelse i pløjefri vinterraps  
Af Michael Erlang-Nielsen, PløjefriRådgiver, Djursland Landboforening men@landboforening.dk 
 

Snart aktuelt Rapsen har mange steder et rigtig godt udgangspunkt for et tilfredsstillende resultat til høst – vi 
mangler dog noget nedbør til afgrøderne. Enkelte marker er tæt på blomstring, hvilket er tidligere 
end sædvanligt, og det betyder, at svampebekæmpelse kan være aktuelt sidst i denne måned.  

 Hvornår er det så, man skal køre? Det er, når halvdelen af blomsterne på hovedskud er sprunget 
ud. Det er faktisk før, end man lige skulle tro, da marken faktisk ikke ser specielt gul ud på det 
tidspunkt. Med hensyn til middelvalg, så er der en del midler og kombinationer af disse, som har 
effekt på knoldbægersvamp. I skemaet nedenfor er der givet forslag til midler og doseringer. Hvor 
der er behov for løsninger med effekt på lys bladplet, vælges en af de to sidstnævnte muligheder i 

skemaet. Husk at der er en stor biomasse, som skal beskyttes, så det er vigtigt at have rigeligt 

med vand med, dvs. 250-300 l/ha samtidig med at der køres langsomt i afgrøden.  
     

Middel 
Dosis i l/ha 

 

Juventus 90 + Amistar 0,50 + 0,25 

Orius Max 200 EW + Amistar 0,60 + 0,25 

Folicur Xpert + Amistar 0,50 + 0,25 
 

En eller to gange? Skal der køres en eller to gange i rapsen? En kort og tør blomstring taler for en enkelt behandling, 

mens en lang og nedbørsrig periode under blomstring taler for to gange. I skrivende stund ser det 
ikke ud til regnvejr det næste lange stykke tid. 

  

  

mailto:men@landboforening.dk


 
 

  
 

 8. Placering af gylle til majs (Pløjefrit), Rødekro d. 30. april kl. 10  
Af Hans Henrik Pedersen, FRDK hhp@frdk.dk 
 

Fosfor udnyttelse Skærpede fosforkrav betyder, at det er vigtigt at få mest muligt ud fra den fosfor, der er i gylle og 
den fosfor, der er bundet i jorden. Hvis man dyrker majsen pløjefrit, er man godt på vej.  

Demo i Rødekro SEGES har sammen med Danske Maskinstationer og Entreprenører samlet forskellige 
gyllenedfældere, der vil blive demonstreret i en mark, der skal sås til med majs. De fleste 
maskiner vil blive demonstreret både i opharvet og i ikke bearbejdet jord. Udover kendte 
nedfælderere og maskiner bygget af maskinstationer, så vil en ”StripTill nedfælder”, også blive 

demonstreret. Der er mulighed for at se resultatet fra maskinernes arbejde ved Grovfoderekskur-
sionen d. 13. juni 2019. 

Tilmelding er ikke 
nødvendig 

Se mere om dagen og en 
liste med maskiner på 
LandbrugsInfo.  
 
Præsentation starter d. 30. 
april kl. 10. på adressen 
Hinderupvej 8, 6230 

Rødekro. 
 
Alle er velkomne. 
 
Se/del gerne arrangementet 
på FaceBook  

 
Foto: FaceBook-siden 
@Grovfoder 

 

 

  

 9. Planteavlskursus i Tyskland 5. til 8. juni 2019 
Af Niels Damsgaard Hansen, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 
 

Spændende besøg I 1999 var det en tur til Tyskland 

med besøg hos pløjefri landmænd, 

som gav inspiration til at danne en 

forening i Danmark - altså FRDK. 

Der er stadig mange spændende, 

pløjefri landmænd i Tyskland, og vi 

har planlagt et kursus, hvor vi 

besøger fem af dem. Det er: 

* Hartwig Callsen i Scheggerott 

* Ulrich Zink i Seidewitz 

* Thomas Sander i Oberwinkel 

* Alexander Klümper i Bias 

* Heiko Lemburg i Holtsee 
 

 

 

  

mailto:hhp@frdk.dk
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Grovfoder/Majshelsaed-og-kolbemajs/Sider/_Demonstration_af_placering_af_gylle_til_majs.aspx
https://www.google.dk/maps/place/Hinderupvej+8,+6230+R%C3%B8dekro
https://www.google.dk/maps/place/Hinderupvej+8,+6230+R%C3%B8dekro
https://www.facebook.com/events/668359896916279/
https://www.facebook.com/Grovfoder
mailto:ndh@ndhtxtfoto.dk


 
 

  
 

Start i Vejle Kurset starter i Vejle onsdag 5. juni kl. 8.00 og går derfra i bus sydover med første besøg hos 
Hartwig Callsen ikke så langt syd for grænsen. Derfra kører vi til Braunschweig og overnatter. 

Torsdag besøger vi Ulrich Zink og Thomas Sander og ender i Leipzig, hvor vi overnatter. 
Fredag besøger vi Alexander Klümper i Bias og kører igen nordpå til et hotel i nærheden af 
Hamburg. Lørdag kører vi videre til et besøg hos Heiko Lemburg og derfra til Vejle, hvor vi har 
planlagt en ankomst kl. 14, så alle kan nå hjem til at fejre Pinsen.   
 

Program og øvrige 
oplysninger 

Program og øvrige oplysninger er vedlagt dette nyhedsbrev som PDF.  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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1. TV2-Øst: Pløjefri redder viben 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK hhp@frdk.dk 
 

Viber og vibereder TV2-Øst var i forrige uge sammen med Ornitologisk Forening på besøg ved vores 
næstformand Søren Ilsøe for at se på både viber og vibereder. Det kan derfor undre, at 
pløjefri dyrkning ikke nævnes med ét ord i den kampagne, Dansk Ornitologisk Forening 
og Landbrug og Fødevarer lancerede for en uge siden. 

 

  
Billeder: TV2-Øst                                                Viberede i Søren Ilsøes mark 
 

 

Natur inviteres ind 
på landbrugs-
arealet 

Søren Ilsøe og Dansk Ornitologisk Forenings næstformand Henrik Wejdling havde en god 
snak, da TV2s kameramand var med på markvandring for at se på viber og vibereder. 
- Jo mere natur, vi kan invitere indenfor samtidig med, at vi har økonomi og erhverv 
kørende, hvorfor så ikke? Det hele kan gå op i en højere enhed. Det ene behøver ikke 

udelukke det andet, var Sørens konklusion.  

DOF er inspireret - Søren og hans dyrkningsform har været en meget stor inspiration i forbindelse med 
udarbejdelse af de anbefalinger, som vi har gået sammen med Landbrug & Fødevarer 
om at lave, fortæller Henrik Wejdling i indslaget. 

Se indslag TV2 Øst Nyhedsudsendelse søndag 21. april. ”Redningsaktion for fuglelivet”. Se her 
TV2 har også lavet reportagen ”Landmænd og fugleelskere kæmper for at redde sjælden 

fugl”, der kan læses her. 

http://www.frdk.dk/
mailto:hhp@frdk.dk
https://www.tv2east.dk/nyheder/21-04-2019/1930/redningsaktion-fuglelivet
https://www.tv2east.dk/artikel/landmaend-og-fugleelskere-kaemper-redde-sjaelden-fugl


 
 

  
 

Hvorfor er pløjefri 
ikke nævnt af LF? 

Det er godt, at Henrik Weiding er inspireret af den pløjefri dyrkning ved Søren Ilsøe. Men 
det kan så undre, at pløjefri dyrkning ikke er nævnt med et ord i det materiale, Landbrug 

& Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening har udarbejdet under mottoet: "Sammen 
om at hjælpe viben". Fra FRDK hjælper vi gerne med at rette op på dette. Vi stiller gerne 
med en landmand, der for alvor gør noget ved sagen også på de dyrkede arealer. 

DOFs og LFS 
vibekam-pagne 

I kan læse mere om "Sammen om at hjælpe viben" 

• hos Landbrug og Fødevarer 

• hos Dansk Ornitologisk Forening 
 

Ser frem til mere 
på TV2 

Det er nu anden søndag i træk, at TV2 har reportager fra vores medlemmer. Vi håber, 
det bliver en tradition og vi leverer gerne historier til mange flere positive 
søndagshistorier.  
Se også:  Fynsk Landmand trækker CO2 ud af atmosfæren (TV2 Fyn) 

 
 2. Forår uden støv 

Af Hans Henrik Pedersen, FRDK 
 

 De sociale medier løb i sidste uge over med billeder og film af støv. Lokale TV stationer 
var også været på vejene. 

Det behøver ikke 
at støve 

Er par af vores medlemmer stak fingrene i vejret med beskeden. ”Det behøver ikke at 
støve” 
 

 

Jacob Justensen, 
Brædstrup 

”Vores naboer har travlt med at dele overjord og med at blokere veje og grøfter.  
Vores jord bliver hjemme”  Kilde Twitter  @JacobJustesen 23. april 
 

 

 

Søren Ilsøe, 
Fjennelev  

Denne mark er dyrket pløjefrit og ved direkte såning i 18 år. Nu har en ny lejer pløjet og 
tromlet marken. Kilde Twitter: @knudstrupgaard 23. april Klik på billede for video. 

http://www.lf.dk/viben
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1725
http://www.frdk.dk/single-post/2019/fynsk-landmand-trakker-CO2
https://twitter.com/JacobJustesen/status/1120703170668367874
https://twitter.com/knudstrupgaard/status/1120723136926887938
https://twitter.com/knudstrupgaard/status/1120723136926887938


 
 

  
 

 

Her er der for få 

pløjefri landmænd 

 
FaceBook TV2-Øst 23. april 

 
FaceBook SAGRO 23. april 

 
 

 

 3. Årets første kartofler fra Samsø var pløjefri  
Af Hans Henrik Pedersen, hhp@frdk.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se efter Samsø 
mærket i Netto 

 

TV2 rapporterede tirsdag i sidste uge, at de 
første kartofler fra Samsø var på vej. Nåede 
du ikke at få fat i dem, så er der mange 
flere på vej fra Brdr. Kjeldahl, der dyrker 
bl.a. kartofler, løg, kål, selleri og asparges 
med faste kørespor i 3 m pløjefri bede. 
Alt sælges gennem Salling Group primært 

Netto. Så kig efter Samsø mærket i Netto, 
så får du grønsager, der er dyrket pløjefrit, 
 
Hvis du også dyrker afgrøder, der kan 

findes ude i butikkerne, så fortæller vi gerne 
om dette i et senere nyhedsbrev. 

 

 
Foto: TV2. Læs reportage fra FaceBook eller 
direkte ved TV2.dk 
Se også Brdr. Kjeldahls hjemmeside 
 

 

 

4. Tak til Kåre for at slå et slag for efterafgrøderne 
Af Niels Damsgaard Hansen, Pressemedarbejder, FRDK ndh@frdk.dk 

 

 
 
 

Arrangeret af 
”Verdens bedste 

fødevarer”  
 
 

 
 

Det blev FRDK-medlem Kaare D. Larsen, 
som stjal overskriften i forbindelse med et 
landbrugsbesøg, som Verdens Bedste 
Fødevarer havde arrangeret hos 
svineproducent og planteavler med både 

konventionel og økologisk dyrkning i 
torsdags d. 25. april. Udover FRDK var 
spidskandidat til EU-parlamentet for 

socialdemokratiet, Jeppe Kofod, og 
tidligere minister og nuværende 
folketingsmedlem for socialdemokratiet, 
Nick Hækkerup, inviteret. 

 
Læs reportage fra FaceBook eller direkte 
ved Landbrugsavisen.dk 

 
Foto: Laura Kold, Landbrugsavisen 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2302085170066756
https://www.facebook.com/sagro.dk/videos/653674005063518
mailto:hhp@frdk.dk
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2303430096403526&id=119284071484817
http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2019-04-23-aarets-foerste-samsoe-kartofler-solgt-for-36000-kroner
http://www.brdr-kjeldahl.dk/
mailto:ndh@frdk.dk
https://www.facebook.com/sundjord/posts/2172559059532234
https://landbrugsavisen.dk/landmand-dyrker-pløjefrit-den-politiske-ønskeliste-tæller-flere-tilladte-efterafgrøder
https://www.facebook.com/watch/?v=2302085170066756
https://www.facebook.com/sagro.dk/videos/653674005063518


 
 

  
 

  

 5. Vandtab ved jordbearbejdning 
Af PløjefriRådgiver og bestyrelsesmedlem Erik Sandal 
 

  
Klitgaard Agro i Vendsyssel 
har på FaceBook delt et 
billede af vårbyg, der er 
spiret fint frem på JB1 jord. 

Den direkte såede byg kan 
trods mangel på regn finde 

fugt til fremspiring. 
 
Opslaget førte til en dialog 
på FaceBook om, hvor meget 

vand man mister ved 
jordbearbejdning. 
 
Se opslaget og 
kommentarer. 
(Link til FaceBook) 
 

 
 

 

Dagligt tab:  

3-4 mm  

Som udgangspunkt er fordampningen fra bar jord meget lav, men når jordoverfladen er 

fugtig, svarer fordampningen næsten til en bevokset overflade. Fordampningen kan dog 
aldrig overstige den potentielle fordampning, som om foråret på solrige dage er 3-4 mm 
pr dag. En pløjning om foråret uden efterfølgende pakning kan næppe bruge mere end  
7-8 mm, men det kan jo også være nok til at fremspiring bliver vanskelig. En 
efterfølgende bearbejdning med f.eks. rotorharve eller kombisåning kan nok igen 
fordampe 3-4 mm.  
Hvad værre er. Pløjning uden pakning kan afbryde den opadgående håndbevægelse i 

jorden, så nysået vårsæd får meget svære betingelser. 

 Et bedre vandhusholdningsregnskab er da også den væsentligste årsag til, at 
Conservation Agriculture er mest udbredt under tørre klimaforhold, som i Australien og i 
Sydamerika. Så tørre tilstande håber vi ikke at få her, men det er nok ikke sidste gang, 
vi ser et tørt forår. 
  

https://www.facebook.com/groups/594411640915171/permalink/814992815523718
https://www.facebook.com/groups/594411640915171/permalink/814992815523718


 
 

  
 

Horsch Avatar 

 
Kilde: Klitgaard Agro A/S på FaceBook 

Klitgaard Agro har på 
FaceBook også delt et  

par videoer af såning med 
den Horsch Avatar 
skiveskærs-maskine,  
der har stået for det  
meste af forårets  
såarbejde. 
 

Video 1 slowmotion 
Video 2 normal hastighed 
 

 

  

  

 6. Opfordring vedrørende markvildtlav  
Af Hans Henrik Pedersen, hhp@frdk.dk 

 

 Mange af jer har oplevet flere harer, agerhøns og andet vildt efter, at I har omlagt til 
pløjefri dyrkning. Danmarks Jægerforbund har fået bevillinger, der gør, at de kan hjælpe 
med at etablere flere markvildtlav. Du vil givetvis være en populær deltager i et 
markvildtlav, der har til formål at skabe sammenhængende fødekæder og gode 

levesteder for vildtet.  

Vildstriber 

 

shopFRDK har et mindre lager af den fantastiske 

blomsterblanding TG-4 MFO bestøverbrak. Det er en 

forholdsvis billig blanding (10 kg/ha a 40,46 kr pr. 
kg. Fik du ikke købt ind blandt vores vildtblandinger, 
så vil denne blanding vække glæde for både insekter 
og vildt. (se i shop) 
 
 

Foto Torben Bay Jørgensen: Vildtstribe med 
Göttinger Vildtblanding, aug 2018. 
  

 

 Kontakt 
Danmarks 
Jægerforbund 

I kan kontakte Vildt & naturkonsulent 
Jakob Bergmann Nielsen fra 
Danmarks Jægerforbund. Han eller 
en kollega kan så hjælpe med at 
finde ud af, om der er potentiale for 

at lave et markvildtlav 
Kontakt: Jakob Bergmann Nielsen,  
E: jbn@jaegerne.dk M: 8188 2446  

T: 8888 7551 
 
Læs mere om Markvildtlav og se 
jægerforbundets introduktionsvideo 

(link) 

 

 

https://www.facebook.com/Klitgaard-Agro-AS-819436431437718/
https://www.facebook.com/819436431437718/videos/311452076140499
https://www.facebook.com/819436431437718/videos/2637255656302145
mailto:hhp@frdk.dk
http://shopfrdk.dk/mfo-blandinger-13/terra-gold-tg-4-mfo-bestoeverbrak-kraes-for-bier-160.html
mailto:jbn@jaegerne.dk
https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/markvildt/markvildtindsatsen/


 
 

  
 

 7. Vellykket høring om: 
Lagring af kulstof og øget biodiversitet i landbrugsjord  
Af Niels Damsgaard Hansen, FRDK  
 
Pressemeddelelse udsendt fra FRDK d. 25. april 2019 

 Der blev lyttet intenst og spurgt ind til, hvorfor så lille en andel af de danske 
landmænd stadig dyrker efter gammeldags principper, når Conservation 
Agriculture rummer en række indlysende fordele blandt andet med hensyn til 
klima og biodiversitet for såvel landmænd som samfund. Høringen 24. april på 
Christiansborg var arrangeret i regi af Folketingets Energi-, Forsynings- og 
Klimaudvalg 
 

 

  
De tre indlægsholdere, som fra venstre var 
driftsøkonom Jens Toksvig Bjerre fra Agrovi, 
seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen fra Aarhus 
Universitet og Søren Ilsøe, næstformand for FRDK. 

De otte politikere lyttede intenst til de muligheder, 
Conservation Agriculture rummer for lagring af 
kulstof i landbrugsjorden, biodiversitet og 
bedriftsøkonomi for landmændene. De stillede også 
mange spørgsmål til de tre indlægsholdere. 

 
 

Gode og 
skarpe 
spørgsmål 

- Er landmændene ikke ret dysfunktionelle, når de fravælger at dyrke deres jord efter 
principperne i Conservation Agriculture? 
Sådan lød et af flere skarpe spørgsmål fra de i alt otte fremmødte folketingsmedlemmer med 
særlig interesse for lagring af kulstof i landbrugsjord. Høringen i går 24. april 2019 var indkaldt 
af Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg efter lang tids indsats fra Foreningen for 

Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK). 

Indlægs- 
holdere 

Indlægsholdere var Søren Ilsøe, næstformand for FRDK, seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen 
fra Aarhus Universitet og driftsøkonom Jens Toksvig Bjerre fra Agrovi. 
De fik hver 20 minutter til at tale om henholdsvis: 
• potentialet for lagring af kulstof i landbrugsjord med Conservation Agriculture 

• biodiversitet i agerlandet ved dyrkning efter principperne i Conservation Agriculture 

sammenlignet med pløjet og harvet  

• driftsøkonomien ved at dyrke Conservation Agriculture sammenlignet med et pløjet system. 

Efter disse indlæg åbnede udvalgets formand, Thomas Danielsen fra Venstre, op for 
spørgsmålene -herunder også om landmænds dysfunktionalitet. 

Kræver et 
helt andet 
tankesæt 

Selvfølgelig var der ingen af de tre indlægsholdere, som var enige i, at landmænd er 
dysfunktionelle blot fordi, de ikke for længst har sendt ploven til jernhandleren og er gået 
over til at dyrke Conservation Agriculture. 

- Vi har gennem århundreder brugt ploven og ved, hvad den kan. Den er sikker, og 
landmænd vil helst vise pæne marker frem, hvor grønne, ny-fremspirede planter står på 
rækker i en sort jord, svarede Søren Ilsøe. 
Han uddybede med at fastslå, at det kræver nogle store overvindelser at tage skridtet for 
de fleste, men at mange unge landmænd udviser en meget stor interesse for systemet. 



 
 

  
 

Kan fjerne 
store 

mængder 
CO2 

Selvom der blandt forskere er uenighed om, hvor store mængder CO2, der kan lagres i 
landbrugsjorden som følge af plantevæksten, er der ingen, som afviser muligheden. 

- Det vigtige er, at det kan lade sig gøre, og vi kan være en del af løsningen med hensyn til at 
bekæmpe den globale opvarmning, fastslog landmand og næstformand i FRDK, Søren Ilsøe. 
Tilsvarende påviste seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen fra Aarhus Universitet, at dyrkning 
efter principperne i Conservation Agriculture kan øge biodiversiteten lige fra de mindste 
individer til lærker, viber, agerhøns med flere i agerlandet. 
- Det sammen med lagringen af kulstof i jorden, så dens frugtbarhed øges, bør praktiseres i 
langt højere grad, påpegede han. 

Se mere på 

nettet og læs 
næste 
FRDKnyt 

Alle høringer bliver optaget og er frit tilgængelige på nettet. Det gælder også denne høring om 

Conservation Agriculture, som nås ved at klikke her. Bilagene er også tilgængelige her. 
Desuden har udvalget bedt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen om at 
kommentere på de fremlagte bilag – se her. 

I maj-udgaven af FRDKnyt vil medlemmerne desuden kunne læse mere om indholdet af 
høringen og de perspektiver, den rummer. 
 

 8. Planteavlskursus i Tyskland 5. til 8. juni 2019 
Af Niels Damsgaard Hansen, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 
 

Info om  
besøgs- 
værter 

Der er blevet spurgt ind til de besøg, vi har planlagt på kurset i Tyskland. Meget kort fortalt er det 
pionerer inden for pløjefri dyrkning/Conservation Agriculture, som har mange års erfaringer med 
pløjefri etablering i både lette og meget stive jorde med meget varierende mængder nedbør. Det 
er også landmænd, som har arbejdet meget med efterafgrøder, bekæmpelse af agersnegle og så 
videre. Altså landmænd, som vi kan dele vigtig viden med på basis af deres mangeårige 

erfaringer. 
I programmet, som er vedhæftet dette nyhedsbrev, er der lidt mere information om hver enkelt 
landmand, vi skal besøge. 

Spændende 
besøg 

I 1999 var det en tur til Tyskland med besøg 
hos pløjefri landmænd, som gav inspiration 

til at danne en forening i Danmark - altså 
FRDK. Der er stadig mange spændende, 
pløjefri landmænd i Tyskland, og vi har 
planlagt et kursus, hvor vi besøger fem af 

dem. Det er: 
* Hartwig Callsen i Scheggerott 
* Ulrich Zink i Seidewitz 
* Thomas Sander i Oberwinkel 
* Alexander Klümper i Bias 
* Heiko Lemburg i Holtsee 

 
 

 

Start i Vejle Kurset starter i Vejle onsdag 5. juni kl. 8.00 og går derfra i bus sydover med første besøg hos  

Hartwig Callsen ikke så langt syd for grænsen. Derfra kører vi til Braunschweig og overnatter.  
Torsdag besøger vi Ulrich Zink og Thomas Sander og ender i Leipzig, hvor vi overnatter. 
Fredag besøger vi Alexander Klümper i Bias og kører igen nordpå til et hotel i nærheden af 
Hamburg. Lørdag kører vi videre til et besøg hos Heiko Lemburg og derfra til Vejle, hvor vi har 
planlagt en ankomst kl. 14, så alle kan nå hjem til at fejre Pinsen.   

Program og 
tilmelding 

Program og øvrige oplysninger er vedlagt dette nyhedsbrev som PDF. HUSK at tilmelding skal 
ske senest 10. maj. 
  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

http://www.frdk.dk/single-post/2019/ca-24-april-i-folketinget
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/EFK/bilag/258/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/EFK/spm/317/index.htm
mailto:ndh@ndhtxtfoto.dk
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1. shopFRDK åbner den 3. maj. Alt bestilt den 16. juni og betalt 

inden 17. juni leveres inden 12. juli 2019. 
Af Jacob Winther Nymand, shopFRDK ansvarlig, FRDK frdk@skjalm.dk 
 

Super tilbud og 

åbne priser til 
vores medlemmer 

”Early Bird”– Danmarks billigste olieræddike, alm. vikke, MFO (90 % olieræddike/10 % 

honningurt) og en blanding af Olieræddike og Vikke i Big Bags á 750 kg. Blandingen 
Olieræddike og alm. Vikke var en stor succes i OptiPlant projektet for 5 år siden. Disse ”Early 
Bird” tilbud skal bestilles og betales 15. maj, og leveres i uge 23, fra den 3. til den 7. juni 2019. 
Tjek nu vores priser – de er de billigste for jer som FRDK medlemmer – hvis I kan få det 
billigere vil jeg meget gerne høre om det. Hvis vi er billigst så lav en handel i shopFRDK så 

støtter du vores projekt- og udviklingsarbejde. Husk vores konkurrenter lurepasser – de har 
ikke åbne priser – FRDK har åben prispolitik og alle medlemmer bliver behandlet ens – se link 
til bestilling her 

shopFRDK udvider 
sortimentet og vi 
skaffer de billigste 
efterafgrøder 

Sortiment i 
konventionelle 

afgrøder og økologiske 
frø fortsætter. Vi har 
et meget stort udvalg 
af frø, men mangler 

der noget, så skriv en 
sms til 2155 2728 
eller på 

frdk@skjalm.dk  så 
finder jeg ud af om 
det kan skaffes. 

 

  

http://www.frdk.dk/
mailto:frdk@skjalm.dk
http://shopfrdk.dk/
mailto:frdk@skjalm.dk


 
 

  
 

Beskrivelserne af 
de enkelte arter 

og blandinger er 
nu tilgængelig i 
shopFRDK 

Når shoppen lukker for salg, så har det været et problem for jer som købere, at de oplysninger 
der står under de enkelte arter, såsom udsædsmængde forsvinder og de er ikke til at slå op. 

Problemet er løst nu. Under fanen artikler finder du et dokument med alle oplysninger om de 
enkelte arter og blandinger. Se link http://shopfrdk.dk/information/efterafgrode-og-
blandingsbeskrivelser-i-shopfrdk/ 

Er du ude efter 
udstyr til at måle 
penetrering så 
tjek fanen 
”Værktøjer til 

målinger i 
marken” 

Shoppen udvider, vi sælger nu også måleudstyr til at måle jordens penetrerings evne. Udstyret 
kan også give dig svar på eventuelle pakningsskader på dyrkningsjorden. Det er avanceret udstyr 
og det er ikke billigt, men vi har fået en god aftale – så vi tror at vi kan levere det bedste udstyr 
til de billigste priser, udstyret kan kun købes hos os hvis man er medlem. Det er planen at vi 
løbende udvider sortimentet under fanen ”Værktøjer til målinger i marken” og vi har også kig på 

Hollænderboret og tørreposer til plantemateriale, hvor vi ønsker at måle tørstofs procenter. Har du 
gode idéer til hvad shoppen mangler for at gøre din hverdag lettere, så kontakt shopudv@frdk.dk 
og vi tager det op, om det er en aktivitet vi skal arbejde med i shoppen. 

Vi fastholder 
salget af 
økologiske 
efterafgrøder 

Samarbejdsaftalen med Økologisk Landsforening er ophørt. Men da FRDK løbende får flere og flere 
økologer som medlemmer i foreningen, har shopudvalget i FRDK besluttet at vi også skal servicere 
jer med billigt efterafgrøde frø. Sortimentet er desværre noget indskrænket i år, da tørken i 2018 i 
hele Europa har gjort, at mængderne af økologisk frø er meget begrænsede. Flere af de 
økologiske frø fra høst 2018 var af så ringe kvalitet, at de ikke kan overholde EU’s regler til spiring 
og kvalitet. Hvis du vil være sikker på varer, så bestil tidligt, vi lukker ned for produkterne når der 

er udsolgt. 

Mesurol bejdset 
majs – sidste 
chance i 2019 

Ja efter denne sæson er det slut med mesurol bejdset majs. shopFRDK har et parti på 875 kg til 
salg her i foråret, når det er solgt får vi ikke mere. Fordelene ved de mesurol bejdsede majs er at 
fuglene ikke er så glade for mesurol, har de først smagt en, så holder de sig væk fra andre, 
modsat de ubejdsede.  Her er chancen for at gøre et kup, prisen er lav og bestiller du inden den 

15. maj, så tager vi varen hjem og sender det ud til dig lige efter, så du kan få majsen i jorden 
som vildtagre til det sene efterår. Husk vores sort ”Badisher majs” udmærker sig ved at den typisk 
kun sætter en kolbe og den sætter den lavt 50 – 60 cm over jorden, så kolben også kan være 

vinterfoder til harerne. 

Vildtblandingerne 

fra Freudenberger 
er også i 
sortimentet 

Karakteristisk for vores vildtblandinger er, at de har flere end 10 forskellige arter af frø, som 

supplerer hinanden til en god, alsidig afgrøde. Der er arter, som samler kvælstof, der er korn, der 
er kålplanter og der er vilde urter. Nogle af blandingerne er kun egnet til vildtagre, der ligger i et 
år, mens andre er flerårige i helt op til fem år. På den måde kan man etablere det, man har brug 
for. 

Stor erfaring hos  
vores Pløjefri 
Rådgivere og hos 
shopFRDK 

Siden 2010 har shopFRDK solgt frø til mellem- og efterafgrøder til medlemmerne af FRDK 
- i 2018 blev der solgt i alt 206 tons – vi håber, at vi med ”Early Bird” kommer endnu højere op i 

omsætning, vi bliver ikke længere negligeret af ”konkollegaerne” 😊 

Vores PløjefriRådgivere rundt i landet øser gerne af deres erfaringer om etablering og blandinger 
af efterafgrøder – brug dem, så du ikke laver fejl – du finder dem her 

Yderligere oplysninger hos Jacob Winther Nymand på mobil +45 2155 2728. 

  

 2. shopFRDK sælger tøj med FRDK logo 
Af Jacob Winther Nymand, FRDK frdk@skjalm.dk 
 

Tøj med FRDK 
logo 

Vi fortsætter med at sælge FRDK tøj med FRDK logo. Vi har 18 forskellige beklædningsgenstande, 
jakker, veste, T-shirts, sports T-shirts, huer, Caps og en rygsæk i farverne blå og sort, fordi disse 
farver står bedst til FRDK logoet. Vi håber meget, at I tager godt imod tøjet, der er nøje udvalgt. 
Tøjet er produceret af ID® Identity og er af super kvalitet. Vores leverandør er JYDSK EMBLEM 

FABRIK A/S i Malling syd for Århus. Du har mulighed for at få dit eget logo eller gårdnavn på tøjet. 
Eget logo skal bestilles samtidig med tøjet. Første gang, du bestiller tøj, skal du også bestille et 
broderiprogram, som bruges for at kunne sætte dit logo eller gårdnavn på tøjet. Dette 
broderiprogram gemmes af Jysk Emblem Fabrik i årene frem og kan genanvendes år efter år. Du 
kan få dit logo påsyet på brystet under FRDK-logoet eller centreret på ryggen eller begge dele. 

Dette tager du stilling til når tøjet bestilles. 

http://shopfrdk.dk/information/efterafgrode-og-blandingsbeskrivelser-i-shopfrdk/
http://shopfrdk.dk/information/efterafgrode-og-blandingsbeskrivelser-i-shopfrdk/
http://www.frdk.dk/faglige-konsulenter
mailto:frdk@skjalm.dk


 
 

  
 

 

3. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Østjylland – DTR 
svampen er svær 

at finde 

Fra PløjefriRådgiver Kasper Holm Kristensen, LMO i Horsens følger her lidt aktuelt fra marken: 
”Vårsæden er nu kommet godt i gang, men hvor jorden er udtørret, ligger kernerne uspirede. 

Mange er dog, med de få mm regn der er kommet, begyndt at spire nu. Ukrudtssprøjtningen skal 
vente lidt endnu til kornet er ved at lukke af for yderligere fremspiring efter mere regn og der er 
god effekt indtil mindst 2 løvblade. I vintersæden er planterne lidt til meget stressede pga. af 

manglende nedbør. Der er kommet fra 7 mm regn i området og det har fået gødningen lidt ned i 
jorden og sat gang i væksten. Der er dog ingen tvivl om, at yderlig nedbør vil give en endnu bedre 
udnyttelse af gødningen. På den gode jord mener jeg ikke der er nævneværdig vandmangel, men 
planterne arbejder helt sikkert på at sætte endnu flere rødder for at få en større mængde vand til 

rådighed. Der har været god effekt af græsukrudtssprøjtningerne, dog ses i nogle marker enkelte 
planter uden effekt og her skal man være obs. på resistente planter. Kamiller, raps og burresnerre 
er det nu tid at bekæmpe i gode tætte marker og hvor der er meget ukrudt som kan trykke 
hveden. Vi har længe fundet rust i specielt Benchmark, men de sidste dage findes det nu også i 
Sherif. Vær derfor opmærksom på rust i alle sorter. DTR findes der kun lidt af i flere marker, men 
jeg ser ganske få marker med hvede efter hvede, hvilket nok er årsagen. Meldug ses nogle steder 
i Kalmar og Torp. Vækstregulering har virket meget kraftigt i år i rug og vinterbyg”. 

Sydjylland - 

pløjefri dyrkning 
fremmes i år 

PløjefriRådgiver Anders Musse, KHL melder fra det sydjyske: ”Så kom der endelig lidt nedbør. I 

vores område blev vi i slutningen af sidste uge begunstiget med mellem 5 og 15 mm regn. 
Tiltrængt på alle jordtyper, således gødningen kunne blive opløst og den sidste vårsæd kunne 
spire frem. Mange marker har dog stadigvæk et stort nedbørsunderskud men en god ustabil 

periode med regn, vil nu ikke gøre noget. Afgrøderne står fantastisk. Aldrig har jeg slet så flotte 
afgrøder over en bred kam. Stort set ikke en isåning i vintersæden, ingen tynde marker pga. 
snegle i efteråret og flot fremspirede vårsædsmarker. Vores landmænd har i år haft tiden til at 
gøre tingene rigtigt, en god nedvisning inden etablering af vårsæden og en tidlig opfølgning på 

ukrudtsbekæmpelsen i vintersæden (inden frosten kom) er ikke hvert år muligt. Bladrandbillerne i 
hestebønnerne er pt. det jeg synes vi kæmper mest med. Har kendskab til marker der allerede er 
behandlet 2 gange, og hvor biddene tilsyneladende fortsætter. Dem der ikke kan få pløjefri-
dyrkning til at lykkes i år, skulle nok finde på noget andet at lave! De ideelle dyrkningsforhold har 
betydet, at mange af vores landmænd, der ikke normalt dyrker uden plov, er sprunget ud i den 
pløjefrie disciplin, og naturligvis opdaget, hvor let, enkelt og billigt det kan gøres, når forholdene 
er til det. Jeg tror et år som i år er med til at fremme vores dyrkningspraksis”.  

Sydvestjylland – 

sandflugt fra de 
nylagte kartoffel 
marker 

Fra PløjefriRådgiver Kasper Kjær Jensen har vi 

fået denne kommentar fra en kartoffel mark 
med sandflugt i sidste uge: 

 
Foto: Jesper Kjelde SAGRO. Sandflugt 23. april 

 

”Den kraftige blæst i sidste uge, har sammen 

med de ekstremt tørre forhold, fået flere 
kartoffel kamme til at ændre facon. Enkelte 
steder er der endda tale om at knoldene er 

blevet helt blotlagt af vinden. Her er det 
vigtigt at få hyppet jord op omkring dem igen 
hurtigst muligt. Er knolde begyndt at spire er 
det vigtig at man er meget påpasselig med 

ikke at flytte med knolden når der hyppes, da 
dette kan medføre betydeligt udbyttetab. Er 
kammene blot reduceret i størrelse, skal man 
være opmærksom på at kartofler her vil bryde 
først. Har man haft sandflugt på arealer, hvor 
der endnu ikke er lagt kartofler, men udbragt 
gødning, kan denne være blevet omfordelt. 

Der er stor variation fra mark til mark og 
endda indenfor den enkelte mark. Vi anbefaler 
derfor at du kontakter din lokale 
kartoffelrådgiver for at vurdere omfang og 

muligheder”. 
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4. Ukrudtsbekæmpelse i pløjefri vårsæd efter fremspiring 
Af Leo Bajlum, PløjefriRådgiver, Vestjysk leb@vestjysk.dk 
 
 

Kend dine 
ukrudtsarter 

 

Med det tørre vejr der har været i den sidste 
periode, har en evt. sprøjtning med DFF, de 

fleste steder Ikke haft den jordeffekt, som vi 
håbede på. Jordmidler virker bedst på fugtig 
jord. 

 
Der skal derfor behandles inden ukrudtet 
bliver for stort. Det er vigtigt at se efter, eller 
at vide hvilke ukrudtsarter, der er på de 

marker, man vil sprøjte, så man kan målrette 
bekæmpelsen mest optimalt. 

Foto: Søren Søndergaard, Vestjysk 
 

Vårkorn Græsukrudt kan blive et problem i de pløjefri dyrkningssystemer, så det er vigtigt at bekæmpe 
inden ukrudtet bliver for stort. Hvis der er græsukrudt er eneste løsning 0,05 Hussar Plus OD 
sammen med f.eks. 0,3 l Mustang Forte + 0,1 l Starane 333 HL pr. ha. Denne løsning må ikke 
bruges i havre. Til alm. tokimbladet ukrudt er der mange gode løsninger, så se efter hvad der er i 
kemiskabet, og få brugt det I har, inden der købes nyt. Men en blanding af 0,3 l Mustang Forte + 

4 g Ally 20 SX pr. ha er et godt og forholdsvis billigt bud, som virker mod resistent kamille og 

fuglegræs. Der er dog enkelte der har fuglegræs der også er resistent mod Mustang Forte, så her 
er Starane eneste løsning. Men husk Mustang Forte har nogle restriktioner med hvilken afgrøde 
der kan være næste forår. Det gælder f.eks. kartofler ærter m.fl. Der er også nogle der har 
problemer med storkenæb, her er den bedste løsning 0,25 l Pixxaro EC + f.eks. 5 g Ally 20 SX pr. 
ha. 

Hestebønner Man skal være forsigtig med at sprøjte mod ukrudt i hestebønner efter fremspiring, da 
hestebønner er meget følsomme over for ukrudtsmidler, og det kan give svidninger/skader. Her er 
det vigtigt der er gjort rent inden fremspiring af afgrøden, og det er forhåbentlig allerede gjort. 

Hvis der er meget græsukrudt kan der bruges 0,25 – 0,5 l Agil pr. ha + sprede klæbemiddel. Men 
husk Agil virker ikke på enårig rapgræs, svingel og væselhale.  Hvis der generelt er et stort 
ukrudtstryk, som man er nødt til at bekæmpe for at hestebønnerne ikke bliver udkonkurreret, kan 
der bruges 0,5 l Stomp CS + 0,4 l Fighter 480 pr. ha. Men der skal behandles når ukrudt er meget 
småt for at få en virkning. Man må acceptere at der står lidt ukrudt i bunden af marken. 

Ærter Det er tit ikke rentabelt at sprøjte for ukrudt i ærter, men hvis der er kamille, raps, agersennep, 
hanekro eller melde i betydeligt omfang, bør der foretages en bekæmpelse med 0,5 l Fighter 480 
+ 0,5 l Fenix pr. ha. på ny fremspiret ukrudt. Brug eventuelt den samme sprøjtning 10 dage 
senere, hvis der er meget stort ukrudtstryk. 

  

 

5. Ukrudtsbekæmpelse i pløjefri kartofler 
Af Kasper Kjær Jensen, PløjefriRådgiver, SAGRO kje@sagro.dk 
 

Nem lægning Den tørre april har gjort kartoffellægning noget nemmere end vi er vant til, og mange er nu derfor 
rigtig langt med lægning hvis ikke man da er blevet færdig. Det betyder at næste opgave i 
kartoflerne er ukrudtsbekæmpelse. En effektiv ukrudtsbekæmpelse er nøglen til et godt og højt 

udbytte. Til ukrudtsbekæmpelse kan man vælge en mekanisk løsning, en kemisk løsning, eller 
kombination heraf. 

mailto:leb@vestjysk.dk
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Uden Titus Det er i år særligt vigtigt at lægge en strategi, da der endnu ikke er givet dispensation til det 
normale opfølgningsmiddel, Titus. SEGES har anmodet miljøstyrelsen om at genoptage sagen med 

nye data fra Corteva, men har i indtil videre fået afslag. I det følgende vil forslag til 
ukrudtsbekæmpelse derfor tage udgangspunkt i strategier uden Titus. 

Tilse de først lagte 
kartofler 

De første kartofler på friland blev lagt omkring d. 1. april, og det er derfor vigtigt at tilse disse 
kartofler nu for ikke at komme for sent med ukrudtsbekæmpelsen. Det gælder uanset om der er 
tale om en mekanisk eller en kemisk bekæmpelse.  

  
Foto: Kasper Kjær Jensen, SAGRO. Fremspiring afhænger af sort, lægge tid og ikke mindst kartoflernes 
fysiske tilstand på lægge tidspunktet, men det går stærkt lige nu. 

 

Kemisk 

bekæmpelse 

Ved kemisk bekæmpelse er det vigtigt at man tilpasser sit middelvalg til den ukrudtspopulation 

man har. Jeg har til dette skriv lånt skema fra Annette Dam, SLF, bragt i KartoffelNyt, til at give et 
overblik hvad de forskellige midler kan og koster. Skema er vedhæftet dette nyhedsbrev som PDF! 

Pas på skade med 
glyphosat i tørt 
vejr 

Ved kemisk ukrudtsbekæmpelse er det 
ligeledes vigtigt at holde rigtig godt øje med 
fremspiringen. På billedet til højre er 
kartoflerne behandlet to dage før 
fremspiring med glyphosat, med kraftig 
skade på afgrøden til følge. 
 

Når der er et tørt forår skal man være 
opmærksom på at få ukrudtsbehandlet i 
tide. Ved brug af glyphosat på tørre og 
sprækkede jorde, bør der ikke køres senere 

end 5 dage før fremspiring, for at undgå 
skader på afgrøden. Er kartoflerne tæt på 

fremspiring, er vores anbefaling derfor, at 
man i stedet anvender Reglone og venter til 
fremspiring. 

 
Foto: Kasper Kjær Jensen, SAGRO 

 



 
 

  
 

Mekanisk ukrudts-
bekæmpelse 

Valg af strategi for mekanisk bekæmpelse 
starter allerede ved lægning. Man kan 

vælge at starte med en lille kam og så 
bygge kammen op med hypning ad flere 
omgange. Eller man kan starte med en stor 
kam som man piller ned i forbindelse med 
1. rensning og bygger op igen med 2. og 3. 
rensning. Med mekanisk ukrudts-
bekæmpelse er det vigtigt at beslutte sig 

for, på hvilket tidspunkt man vil rense. 

Kommer spirerne for højt op i kammen, 
risikerer de at knække ved rensning. Ellers 
skal man vente til de kommer op og har en 
god roset. Som det ses på billedet til højre, 
kan de på dette tidspunkt igen tåle lidt mere 

hårdhændet behandling. Vær opmærksom 
på at der p.t. er meget tørre kamme og det 
kan være svært at bygge dem op igen, hvis 
ikke der kommer tilstrækkeligt med fugt 
inden næste rensning, som typisk ligger 14 
dage efter første rensning. 

 
Foto: Kasper Kjær Jensen, SAGRO 

 
På billedet ses at kartoflerne har en sådan 
størrelse, at de kan tåle en lidt mere hårdhændet 
behandling 

 

Kombination af 
mekanisk/kemisk 
bekæmpelse 

Ved en kombination af mekanisk og kemisk bekæmpelse vil man typisk starte med glyphosat eller 
Reglone lige før fremspiring, og fulgt op af en radrensning eller hypning når næste generation af 
ukrudt igen står på kimbladstadiet.      

  

 6. Få Direct Driller Magazine tilsendt direkte i din mailboks 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Nyt engelsk blad 
skrevet af 
landmænd til 

landmænd 

Direct Driller Magazine er et nyt engelsk landbrugsblad, 
skrevet af landmænd til landmænd, med det formål at udbrede 
kendskabet til direkte såning og NoTill teknik samt til jordens 

genopbygning og bevarelse. Bladet er frit tilgængeligt for alle 
landmænd og rådgivere, som tilmelder sig.  
 
Så hermed en opfordring til at tilmelde sig og modtage bladet 
via e-mail gennem dette link 

  

  

 7. Planteavlskursus i Tyskland 5. til 8. juni 2019 
Af Niels Damsgaard Hansen, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 
 

Spændende besøg Til dette nyhedsbrev er vedhæftet et mere uddybende program til kurset. Fire ud af de fem 
forsøgsværter er omtalt mere uddybende. 

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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mailto:ndh@ndhtxtfoto.dk


 
 

  
 

 

www.frdk.dk 

Nr. 20 

Side 1 af 8 

    9. maj 2019 

 

1. 

 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

England: Efterafgrøder øger udbyttet ved pløjefri dyrkning og ikke i pløjede 

systemer 
TV2-Lorry: Uden plov, landmænd hjælper miljø og klima 

FRDK øger samarbejdet med de svenske FRDK-medlemmer 
Aktuelt i marken 
Ukrudtsbekæmpelse i pløjefri majs 
Svampebekæmpelse i pløjefrie vårafgrøder 
Klimarådet overser kulstoflagring i jord 
De første frø er sået til efterårets demonstrationer 
Valgmøde om klimaindsats, Vojens 13. maj 

 

  

 

1. England: Efterafgrøder øger udbyttet ved pløjefri dyrkning og 
ikke i pløjede systemer 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK hhp@frdk.dk 
 

Kun i pløjefri 
systemer 

Et meget interessant flerårigt forsøg fra England viser, at efterafgrøder har positiv effekt på 
udbytter i de følgende afgrøder. Det gælder dog kun i pløjefri systemer. Når der pløjes medfører 
efterafgrøder lavere udbytte i de efterfølgende afgrøder. 

 

 

Alle vårafgrøder 

havde forøget 
udbytte 

Figuren viser udbytteeffekt af efterafgrøder i henholdsvis et pløjet system og ved dyrkning med 

harvning i maksimalt 10 cm's dybde.  I forsøget, der strakte sig over syv sæsoner, blev der dyrket 
olieræddike tre gange - før de forårssåede afgrøder. Ved pløjning var der kun i 2015 positiv effekt 
af efterafgrøderne, og det var i vinterhvede, der blev høstet næsten tre år efter, at der sidst var 
dyrket efterafgrøder. Ved pløjefri dyrkning var der i vårafgrøder altid positiv effekt af 
efterafgrøder. Der var kun i vinterraps en betydelig negativ effekt af efterafgrøde med 
olieræddike. 

http://www.frdk.dk/
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Efterafgrøder i et 
dyrkningssystem 

Forsøget bekræfter de positive erfaringer flere medlemmer af FRDK har med efterafgrøder før 
såning af vårsæd. Det bekræfter også, at efterafgrøder ikke kan opfattes som en enkeltstående 

faktor, men som et element i dyrkningssystemer, der har fokus på jordens sundhed. 
Læs mere om forsøget fra vores hjemmeside, hvor der også er link til en video fra en konference, 
hvor resultaterne blev præsenteret (link). 

Tilbud storsække 
indtil 15. maj i 
shopFRDK 

Husk at bestille efterafgrøder i shopFRDK. Der er ”Early Bird” tilbud med 11pct. rabat på 
storsække med olieræddiker og flere andre populære arter og blandinger. Disse tilbud skal 
bestilles og betales inden 15. maj. Herefter fortsætter salget til normale priser. Se mere på 
hjemmesiden. 

  

 2. TV2-Lorry: Uden plov, landmænd hjælper miljø og klima 
Af Hans Henrik Pedersen, FRDK hhp@frdk.dk 
 

 Efter indslag om Conservation Agriculture i april på TV-2 Fyn og TV2-Øst, fulgte TV-2 Lorry i 
denne uge op med besøg i Nordsjælland og på Københavns Universitet. 

Kåre øvede sig 
bag bakkerne 

 

Kåre Larsen fra Gilleleje forklarer i 
et indslag i 19:30 nyhederne i går 
onsdag om, hvordan han startede 

med at afprøve Conservation 
Agriculture nede bag bakkerne. Nu 
er Kåre så tryg ved systemet, at 
han godt vil vise det frem for 

naboer og for alle os andre. 
 
Foto: TV-2 Lorry 

 

Forskere og 
Danmarks 
Naturfrednings 
forening ser stort 
potentiale 

I indslaget interviewes også Tomke Wacker og Stine Kramer Jacobsen fra Københavns Universitet. 
De forsker i henholdsvis jordens kulstofindhold og i jordens dyreliv og ser begge stort potentiale i 
Conservation Agriculture. Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening er den sidste, 
der interviewes. Hun mener, at Conservation Agriculture er et rigtig godt alternativ til den 
konventionelle planteavl. Conservation Agriculture kan en hel masse ting, som kan være med til at 

løse nogle af de problemer, der er knyttet til planteavlen.  

Se indslag og læs 

tre artikler 

Bettina Bundgaard fra TV2 Lorry har ud over indslaget i 19:30 udsendelsen skrevet tre artikler på 

stationens hjemmeside 
• Uden plov: Landmænd hjælper miljø og klima... 
• Landmand uden plov: Derfor mener miljøfolk, at det er et stort skridt på vejen. 
• Landmand Larsens nye venner: Edderkopper, biller og regnorme. 

Se TV-indslaget og de tre artikler fra vores hjemmeside (link) 

  

 

3. FRDK øger samarbejdet med de svenske FRDK-medlemmer 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 
 

Opfordring fra 
svenske 
medlemmer 

På opfordring fra flere svenske FRDK-medlemmer tog kommunikationsudvalget i FRDK fredag 3. 
maj en tur til Halmstad i Sverige. De svenske medlemmer finder FRDK interessant og 
velfungerende og ønsker om muligt et endnu tættere samarbejde på tværs af landegrænsen.  

Muligheder blev 
drøftet 

I Sverige er der mange små foreninger med forskellige interesser, men der findes ingen decideret 
sammenslutning for interesserede i pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture. Systemerne er 
heller ikke anerkendte blandt rådgivere i Sverige. Der er derfor ikke overblik over hvor mange 
interesserede landmænd, der findes i Sverige ej heller antallet af ERFA-grupper. Samtidig er 

Sverige et stort land, og landbrugene med interesse for pløjefri dyrkning ligger meget spredt i hele 
landet. FRDK kan bidrage fagligt til interesserede landmænd, både gennem rådgivning af ERFA-

http://www.frdk.dk/single-post/2019/efterafgroder-oger-udbyttet
http://www.frdk.dk/single-post/shopFRDK-sommer
http://www.frdk.dk/single-post/shopFRDK-sommer
mailto:hhp@frdk.dk
http://www.frdk.dk/single-post/2019/05/08/Danmarks-Naturfredningsforening-bakker-nu-op-om-Conservation-Agriculture
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grupper, men også gennem faglige nyhedsbreve og artikler på svensk, blandt andet ved at 
inddrage svenske journalister med viden og engagement i pløjefri dyrkning i bred forstand. For at 

styrke og udvide samarbejdet udover det nuværende niveau, fordrer det, at der indmeldes endnu 
flere svenske landmænd som medlemmer af FRDK. 

 

 
Foto: Niels Damsgaard Hansen (som mangler på billedet) 
Fra venstre: Håkan Nilsson, Philip Hedeng, Jenny Höchert, Hanna Williams, Ulf Hallén, Per-Erik Andersson, 
Martin Krokstorp, Søren Søndergaard, Henrik Terp, Hanne Schønning, Søren Ilsøe og Karl Jørgen Nielsen 

 

  

Næste step Det blev på mødet besluttet, at en arbejdsgruppe bestående af fire fra Sverige og fire fra Danmark 
arbejder videre med: 
 

1. Strategi for samarbejdet Danmark/Sverige i regi af FRDK 

2. Strategi for at få endnu flere svenske medlemmer i FRDK  

3. Efteruddannelse af svenske rådgivere 

4. Formidling på svensk i nyhedsbreve og FRDKnyt 

5. Samarbejde med svenske journalister 

  

 4. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 

 

Nordjylland PløjefriRådgiver Kristian Toft Andersen fra LandboNord, fortæller følgende om situationen i 

Nordjylland: ” Regndansene begynder at virke. Efter regnen den 27.-28. april, er der omkring 
Nørresundby indtil videre kommet 35 mm. Gødning/gylle er for alvor begyndt at virke og 
afgrøderne får en mørkegrøn farve. Regnen har også betydet, at der er kommet gang i 
vinterbyggen og rugen, som næsten er ved at skride igennem. Hveden nyder også godt af 
gødningen og står nu i st. 33-37, hvor andet øverste blad mange steder er fuldt udviklet og 
fanebladet kan ses, men stadig er helt sammenrullet. Derfor er svampesprøjtningen begyndt, da 

vi frygter, at den kommende regn får spredt smitten med septoria. Ukrudtssprøjtninger er startet 
op i det tidligst såede vårbyg og på trods af det tørre vejr, ser vi stadig rigtig god effekt af DFF 
sprøjtningen mange steder. Vinterraps er i fuld blomst, men på grund af det kølige vejr finder vi 
ikke mange snudebiller på nuværende tidspunkt”.   

Vestjylland – 

tendens til mindre 

Fra PløjefriRådgiver Søren Søndergaard, Vestjysk har vi fået følgende beretning: ”Vintersæden fik 

en meget fin start i det varme efterår og den milde vinter med sparsom nedbør, dog undtaget 
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ukrudt og færre 
skadedyr og 

svampe i det 
pløjefrie 

midten af marts. Den fantastiske start fik svampe som septoria og rust i modtagelige sorter til at 
florere. Efter den kraftige og udbredte nedbør i marts har det stort set ikke regnet siden og 

temperaturerne har i perioder været høje om dagen, men også ofte været tæt på eller under 
frysepunktet. Den store forskel i temp. og efterhånden mangel på vand har fjernet den frodige 
vækst og derfor er der grund til en nøje overvejelse om at tilpasse vækstreguleringen til 
situationen. Husk at tørkestressede planter får mere stress af kemisk vækstregulering. Desuden 
nedsætter koldt vejr effekten. Svampeangrebet er mange steder gået i stå og marker der ikke er 
behandlet før nu, ser ikke ud til at have manglet en bekæmpelse. Til gengæld vil jeg opfordre til at 
man snart får kørt i endnu ubehandlede hvedemarker i stadie 37-39, hvor de sidste og vigtigste 2-

3 øverste blade er fremme og skal holdes beskyttede. I år synes jeg at opleve en tendens til at 

marker etableret uden anden bearbejdning end selve såningen, har mindre ukrudt, færre 
problemer med skadedyr og også svampe. Ved at undlade harvning før såning bliver ukrudtet ikke 
pirret til spiring, og når der efter høst ikke harves bliver frøene liggende ovenpå. Derved er frøene 
meget udsat for at gå til grunde”. 
”Nytteinsekter har stor gavn af at jorden ikke 

forstyrres unødigt, og derfor har de skadelige 
insekter dårlige betingelser, og er meget udsat for at 
blive spist inden de kommer til at gøre skade. Husk 
på at tidlige sprøjtninger med pyrethroider også tager 
nytteinsekter, derved kan et kommende luseangreb 
blive omfattende og udløse behov for flere 
behandlinger. 

 
Jeg har nyligt været i en mark uden anden 
bearbejdning end såning med tand. I denne mark 

fandtes en del huller skabt og benyttet af vilde bier. 
Se billede til højre, slutter Søren Søndergaard”. 

 
 Foto: Søren Søndergaard, Vestjysk. Hul 

efter jordbi 
 

 5. Ukrudtsbekæmpelse i pløjefri majs 
Af Karsten Jensen, Planterådgiver, Vestjysk krj@vestjysk.dk 
 

Overvintret ukrudt 
skal nedvisnes  

Ved pløjefri etablering af majs er det 
vigtigt at nedvisne ukrudt inden 
jordbearbejdning begynder.  
 
Det er især vigtigt på arealer med store 
mængder græs og arter der er vanskelige 

at bekæmpe i majsen. Det gælder bl.a. 
overvintrede storkenæb, ærenpris, 
agerstedmoder og puder af fuglegræs.  
 
Hvis ikke bekæmpelse er foretaget inden 
jordbearbejdningen er begyndt, kan det 
evt. nås inden majsen spirer frem. 

 
 Foto: Karsten Jensen, Vestjysk. Mange storkenæb i majs 

 

Svære arter 
bekæmpes første 
gang inden 1. 

løvblad 

Efter såning af majsen sprøjtes på småt ukrudt med maksimalt 1 – 2 løvblade. Vær især 
opmærksom på tæppedannende ukrudtsarter som storkenæb og ærenpris, som kan blive et større 
problem ved pløjefri dyrkning. De skal bekæmpes inden første løvblad er udviklet. Det er typisk 12 

– 16 dage efter såning. Husk at det er bedre at sprøjte en dag for tidligt end en dag for sent! 
Skema over løsningsforslag er vedhæftet dette nyhedsbrev. 

mailto:krj@vestjysk.dk


 
 

  
 

Anden gang 
bekæmpes også 

græs 

Anden sprøjtning foretages når et nyt hold ukrudt er spiret frem med højst 1 – 2 løvblade, ca. 14 
dage efter første sprøjtning. På dette tidspunkt vil græsser herunder kvik, typisk have udviklet 3 - 

4 blade, som er nødvendigt for at opnå god bekæmpelse. 

En eventuel tredje 

gang efter 14 
dage 

Efter yderligere ca. 14 dage vurderes det, om det evt. er nødvendigt med en tredje bekæmpelse. 

Ukrudtsarter som hanespore, grøn skærmaks og sort natskygge spirer over en lang periode. 
Derfor skal de bekæmpes så sent som muligt, når så mange som muligt er spiret frem. Det kan 
også være nødvendigt at foretage en sen bekæmpelse rettet mod rodukrudt som gråbynke, 
vandpileurt, tidsel, ager padderokke og følfod. 

Radrensning Radrensning kan erstatte den eller de seneste sprøjtninger med godt resultat, især under relativt 

tørre forhold. Ofte kombineres en radrensning med såning af efterafgrøder omkring majsens 6- 
blad-stadie. Det er så tilpas sent, at ukrudt der spirer frem som følge af randrensningen 
undertrykkes så meget af majsen, at det ikke får nogen betydning. Generelt kan 

græsefterafgrøder sås 1- 2 uger efter sidste sprøjtning mod ukrudt, uanset hvilke midler, der er 
anvendt. 

Hanespore og 
grøn skærmaks 
har bredt sig 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanespore 
 

 
Vær opmærksom på forekomst af 
hanespore og grøn skærmaks, som 
har bredt sig i de senere år.  
 
Ved pløjefri dyrkning af majs 

ensidigt, kan der hurtigt opstå 
problemer med resistens. Et 
problem som kendes fra flere af 
vores nabolande. 

 

Foto: Karsten Jensen, Vestjysk. Hanespore i majs  
 

  

 

6. Svampebekæmpelse i pløjefrie vårafgrøder 
Af Kristian Toft Andersen, PløjefriRådgiver, LandboNord kta@landbonord.dk 
 

Svampesæson i 
gang 

Med den nylige nedbør er svampesæsonen for alvor kommet i gang. I det pløjefri system er der 
nogle sygdomme vi skal være særlige opmærksomme. Jeg vil her komme med nogle af mine 
anbefalinger til strategien for svampebekæmpelse i vårsæd 2019.  

Havre – svampe 
en sjældenhed 

I havre ser vi sjældent svampesygdomme, men havre kan dog blive angrebet af meldug og 
havrebladplet. Ved fund af meldug kan bruges et billigt middel som Orius, men kommer der 
angreb af havrebladplet skal der behandles med Prosaro eller Proline Xpert. Fra praktiske 
erfaringer har man oplevet, at en behandling med 0,2 l/ha Comet Pro, kan være med til at give 

mere gyldne kerner, hvis havren skal sælges til gryn.  

mailto:kta@landbonord.dk


 
 

  
 

  

Vårbyg – ofte kun 

rentabelt med en 
behandling 

 

Såningen af vårbyg startede allerede i den 
første uge af april mange steder, det betyder 
at det første vårbyg nu står i stadie 23-25.  
 
Derfor kan vårbyggen hurtigt nå stadie 31 (1. 
knæ), hvor svampesprøjtning starter. Har du 

sået vårbyg efter vårbyg skal du være særlig 

opmærksom på bygbladplet og skoldplet, som 
kan overleve på døde planterester fra året før.  
 
Der er stor forskel på sorternes modtagelighed 
for bygbladplet, men dyrker du blandt andet 
RGT Planet og Laurikka, kan en tidlig 

behandling blive aktuel. Ved en tidlig 
behandling kan der evt. bruges 0,25 l/ha 
Proline Xpert eller Prosaro. 
 
I landsforsøgene er det svært at finde 
rentabilitet i at svampesprøjte vårbyggen to 
gange, derfor er den generelle anbefaling at 

sprøjte en gang når fanebladet er fuldt 
udviklet med en blanding af 0,3 l/ha Propulse 

+ 0,2 l/ha Comet Pro. 

 
 Foto: LandboNord. Vårbyg sået uden plov efter 

kartofler primo april 
 

Vårhvede – hold 
øje med gulrust 

Arealet med vårhvede ser umiddelbart ud til at være faldet en del til 2019. Men derfor skal den 
stadig nævnes, da vårhvede kan blive angrebet af de samme sygdomme som vinterhvede. En del 
af vårhvede sorterne er modtagelige for gulrust, derfor kan en tidlig behandling mod gulrust og 
meldug være nødvendig og her kan der også bruges Prosaro eller Proline Xpert. Ved kraftige 
angreb af meldug bruges Talius. Bekæmpelsesbehovet mod Septoria er noget lavere end i 
vinterhvede, og anbefales først ved 10 pct. angrebne planter. På en evt. faneblads sprøjtning, kan 

der bruges samme midler, som til vinterhvede, dog med en lidt lavere dosis. 

Hestebønner – 
vent med den 
sidste behandling 

Hestebønner bliver hovedsageligt angrebet af chokoladeplet og rust. De midler som er godkendt til 
svampebekæmpelse i hestebønner, er alle kun godkendt til mindre anvendelse, hvilket også er 
med til at mindske udvalget. Indtil nu er det kun Signum, Amistar, Orius og Folicur, der er 

godkendt. Svampebekæmpelse af hestebønner blev afprøvet i Landsforsøgene 2016-18, men på 
grund af den tørre sommer i 2018, var der meget lave angreb og mange af forsøgene er kasseret. 
I 2016 og 2017 har to behandlinger med 0,6 l/ha Orius givet det største netto merudbytte. Fra 
praktiske erfaringer har vi dog set, at det er en god ide at vente så lang tid som muligt med den 

sidste behandling, for om muligt at holde afgrøden sund og grøn i længst tid.  

  

 

7. Klimarådet overser kulstoflagring i jord 
Af Henrik Terp, formand for FRDK ht@frdk.dk 
  
 

Læserbrev i 
Effektivt Landbrug 

Nedenstående uddrag af læserbrev bragt i Effektivt Landbrug lørdag 4. maj 2019 kan i sin fulde 
længde læses på FRDKhjemmeside her 
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Sover Klimarådet? Enten sover rådet eller også er det ikke opdateret på den viden, der findes om mulighederne for at 
lagre store mængder CO2 som livgivende kulstof/humus i de danske landbrugsjorde. Men heldigvis 

er det en dialog, Klimarådet inviterer til, og den er FRDK parat til at deltage i. 

CO2 skal fjernes 

fra atmosfæren 

Det skal gå hurtigt med at 

fjerne C02 fra atmosfæren. 
Heldigvis er det lige netop, 
hvad vi landmænd kan med 
en effektiv planteproduktion 
med høje udbytter, 
plantedække året rundt og et 

godt sædskifte. 
 
Når vi vel at mærke ikke roder 
unødigt i jorden. Vi skal i så 
høj grad som muligt etablere 
vores afgrøder uden at harve 
eller pløje, pointerer 

læserbrevsskribenten. 

 
 Foto: Effektivt Landbrug 

 

Lagring  af CO2 i 
jorden mere 

effektiv en 
skovrejsning 

Vi kan sagtens være enige om målet, nemlig at den globale opvarmning om overhovedet muligt 
skal holdes under to grader. Derfor er vi i FRDK også enige med Klimarådet i, at alle gode og 

effektive muligheder skal bidrage til at nå denne målsætning. Men formand, bestyrelse og 
medarbejdere i rådet har ikke kigget sønderlig dybt i værktøjskassen med muligheder. For 
eksempel nævnes den oplagte mulighed for at lagre store mængder CO2 som livgivende 
kulstof/humus i landbrugsjorden kun kort i den artikel, Effektivt Landbrug bragte 1. maj. Det er 

ellers en af de lavest hængende frugter og en meget mere effektiv nu-og-her løsning end 
skovrejsning, der nævnes som en mulighed for at suge CO2 ud af atmosfæren. 

FRDKhjemmeside Læs resten af artiklen her  
 

  
 8. De første frø er sået til efterårets demonstrationer 

Af Hans Henrik Pedersen, FRDK, hhp@frdk.dk 

 

 

  
Landevejen ved Yding syd for Skanderborg vil gennem sommeren være prydet af blomster og 
vildtafgrøder. Onsdag såede Jacob Justesen to blomsterblandinger, tre vildtblandinger og to 
forslag til MFO blandinger med kvælstoffikserende arter. 
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 Frøene er sået i en nabomark til marken med CarbonFarm forsøget, hvor vi sammenligner CA 
dyrkningsmetoder med kendte systmer med hhv. pløjning og harvning. I år er der hvede i 

forsøgsmarken, hvor vi efter høst planlægger at udså et udviklingsareal med mange efterafgrøde-
arter og blandinger.  

Fremvisning på tre 
udviklingsarealer 

Vi planlægger tilsvarende udviklingarealer for efterafgrøder ved Søren Christensen i Jerslev 
Vendssyssel og ved Gregers Hellemann, Aaagaard Gods, Gørlev. Vi ser frem til at se jer, når vi i 
oktober eller november indbyder til fremvisning de tre steder.  

 

 
CarbonFarm projektet har modtaget GUDP 
midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

 
 

  

 

9. Valgmøde om klimaindsats, Vojens 13. maj 
Af Finn Olsen, Teamchef Planteavl, SLF, fo@slf.dk 
 
 

 Klimaet er udset som hovedemne i begge verserende valgkampe. Landbruget kan spille en stor 

rolle med at finde løsninger. 
Alle er velkomne til det valgmøde, som Sønderjysk Landboforening arrangerer på mandag. Der er  
fokus på klimaindsatsen i Danmark og EU. 

Mød politikere Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt 
MF Hans Chr. Schmidt, Vojens  

EU-kandidat Asger Christensen, Kolding 

Tid og sted SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens 
Mandag d. 13. maj kl 19:30-21:30 

  

  

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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1. Pløjefrit areal op med 25 procent 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Pressemeddelelse 
sendt i dag 

Nedenstående pressemeddelelse er i dag udsendt til diverse blade og redaktioner! 

Større end det 
økologiske areal 

Danske landmænd er på vej til at blive langt mere klimavenlige ved at droppe pløjning forud for 
såning, viser de nyeste tal fra Danmark Statistik. Hele 356.280 hektar blev i 2018 sået uden 

forudgående pløjning - og det er 28 procent større end økoarealet  

 

 
 

Foto: Niels Damsgaard Hansen. Det er i høj grad alt 
det, der foregår under jorden, som er interessant. 
Her er det Torben Bay Jørgensen fra FRDK-
bestyrelsen, som ser på sin jord. 

Ved at forstyrre jorden mindst muligt og lade 
mikroorganismerne overtage jordbearbejdningen, 
kan der dyrkes klimavenligt med øget biodiversitet. 

 

16 procent af 
arealet dyrkes nu 
uden plov 

Interessen for at dyrke uden brug af plov er stærkt stigende og har aldrig nogensinde før været så 
stor hos de danske landmænd. 
Helt dugfriske data fra Danmarks Statistik viser nemlig, at arealet tilsået ”uden forudgående 
vendende bearbejdning” var 356.280 hektar i 2018.  
Hvilket svarer til 16 procent af landbrugsarealet med skiftende afgrøder. 

- Det er en fremgang på 25 procent i forhold til 2016, konstaterer Henrik Terp, formand for 
Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK). 

Bliver mere 
klimavenlige 

Dermed er det pløjefri areal 28 procent større end arealet, der dyrkes økologisk. Kun en meget 
lille andel af det økologiske areal er pløjefrit. 
- Et stort plus ved at droppe ploven er, at vi kan hive CO2 ud af atmosfæren og lagre den som 

livgivende humus i vores jord, forklarer Henrik Terp. 
Et andet plus er, at mindre roden i jorden øger biodiversiteten meget betragteligt i markerne. 

http://www.frdk.dk/
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- De seneste års projekter viser meget tydeligt, at vi får langt flere insekter, regnorme og fugle, 
når vi undlader jordbearbejdning udover såningen, påpeger han. 

På vej mod 
Conservation 

Agriculture 

Danmarks Statistik spurgte ved tællingen i maj 2018 også ind til arealet med ”minimal 
jordforstyrrelse”. Det er gået op med 6.555 hektar fra 2016 til 2018 - eller op med 21 procent. 

- Jeg tror, at vi i de kommende år vil se dette areal stige endnu mere, da det rummer nogle klare 
fordele både med hensyn til klima, biodiversitet og økonomi, siger Henrik Terp. 
Ved at så afgrøderne med en såmaskine, der kun bearbejder en lille del af markens overflade, skal 
der desuden bruges en mindre traktor og betydeligt mindre brændstof. 
Når det kombineres med planter eller planterester året rundt på markerne og et sundt skifte 
mellem forskellige planter, batter det for alvor noget med hensyn til at suge CO2 ud af luften og 

øge biodiversiteten. 
- Vi kalder det Conservation Agriculture, fortæller han. 

Brug for meget 
mere forskning 

Måske lyder det nemt og lige til at skifte over til Conservation Agriculture.  
- Men vi har årtusinders tradition for måden at dyrke jorden på. Det kan ikke ændres natten over, 
fremhæver Henrik Terp. 
Slet ikke, når landmændenes økonomi også er trængt. 
- Vi mangler både viden og incitament til at gå i gang med pløjefri dyrkning i landbruget. Men 
heldigvis er de unge landmænd meget interesserede i det her. 
- Med omlægningstilskud eller andre former for incitamenter kommer Conservation Agriculture til 

at spille en langt større rolle i fremtiden, mener han. 
Han peger desuden på, at det er på tide, at en meget større andel af de fælles midler i 
landbrugets fonde og fra staten går til forskning på området. 
- Interessen er der, og det er oplagt for den nye regering og folketing at satse langt mere på 
Conservation Agriculture, lyder Henrik Terps opfordring.  
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1. ReMIX er et forskningsprojekt om samdyrkning af afgrøder 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 
 

Horizon 2020 – et 
forskningsprojekt 
med deltagelse af 
Roskilde Universitet 

Horizon 2020 er et forskningsprojekt om redesign af europæiske landbrugssystemer ved øget 
brug af afgrødeblandinger på den enkelte mark. Europæiske dyrkningssystemer udfordres i 
stigende grad af blandt andet mere skiftende og voldsommere vejrlig, der forventes forstærket i 
nærmeste fremtid på grund af klimaforandringer. 

Dyrkning af flere afgrødearter på 
samme mark på samme tid, kan i 

den henseende være med til at 
sikre mere stabile og produktive 
landbrugssystemer. 

Det gælder hovedafgrøder såvel 
som efterafgrøder. Roskilde 
Universitet (RUC) deltager i 
projektet og vi vil i FRDK følge og 
formidle resultaterne. 

 
 Foto: Roskilde Universitet 

 

Formål at udforske 
fordele ved afgrøde 

blandinger 

Projektet har det formål, at udforske fordelene ved afgrødeblandinger (også kaldet samdyrkning, 
intercropping eller companion crops) med henblik på at nytænke mere diverse, robuste og 

dynamiske landbrugssystemer med udgangspunkt i engagerede landmænd. Derigennem skabes 
ny vedkommende viden og platforme for vidensdeling på tværs af traditionelle fagskel inden for 

landbrugssektoren - for eksempel konventionelt og økologisk landbrug. Der samarbejdes med 13 
landmænd i forhold til at afprøve og udveksle viden om forskellige former for samdyrkning. Disse 
følges gennem de tre år projektet varer – både igennem konkrete forsøg på deres egne marker 
og gennem workshops og lignende, hvor de mødes og diskuterer erfaringer osv. Derudover er 
håbet, at kunne igangsætte aktiviteter, der inviterer flere interesserede landmænd til at lære om 

samdyrkning, ligesom det også er ambition, at samle værdikæden og de centrale aktører f.eks. 
maskinforhandlere, grovvare, rådgivning og lovgivning til diskussion af muligheder for mere brug 
af samdyrkning i Danmark. 

http://www.frdk.dk/
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Se mere på ReMIX 
hjemmeside og 

facebook 

Læs mere om projektet på hjemmesiden her og følg facebook siden her 

Facebook gruppe 
om samdyrkning 

FRDK har oprettet en facebook gruppe ”Samdyrkning af pløjefri afgrøder – Companion crops”. 
Gruppen giver gode råd til samdyrkning og tænkes udvidet i den kommende tid, da rigtig mange 
både medlemmer og ikke medlemmer viser stor interesse for samdyrkning. Vær med til at del 
viden og meld dig ind i facebook gruppen her 

  

 2. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 

Sjælland – DFF har 
virket godt trods 
tør jord 

Fra Leif Kildeby Nielsen, PløjefriRådgiver i VKST Vestsjælland, har vi fået følgende rapport:  
”Situationen på Sjælland er TØR, heldigvis for vinterafgrøderne er det køligt. Det kunne være 
dejligt om det gamle ordsprog ”Majs tørre og kulde gir’ laderne fulde” kommer til at gælde i år! 
Tidlig gødning i februar ser ud til at blive lønsom. Gulrust trives fortrinligt især i Benchmark, flere 
har åbenbart ikke fulgt vores anbefaling om T1 sprøjtning omk. 1. maj. Flere steder kan 

resultatet nu ses fra vejen som lyse/gule pletter. I hvedesorter, hvor der ikke kan findes rust, 
anbefales T2 sprøjtning med f.eks. Viverda st. 37-39. og kun undtagelsesvis vækstregulering. 
DTR kan stort set ikke findes med nuværende temperaturer og fugt. Håndværket omkring såning 
af vårsæd kan i høj grad ses – mange skulle nok have sået lidt dybere, men vi har mange flotte 
marker. Fin effekt af DFF umiddelbart efter såning trods tør jord. Ukrudtsbekæmpelse bør 
generelt gennemføres snarest. Vinterraps nærmer sig afblomstring og der har kun de færreste 
steder været behov for bekæmpelse af skadedyr – forhåbentlig godt for nytteinsekter”. 

Vestjylland – 

gulrust i kystnære 
marker 

Søren Søndergaard, PløjefriRådgiver i Vestjysk skriver følgende: 

”Jeg fandt i går gulrustreder i en Benchmark hvede på Thyholm. Pustlerne var ikke så aktive som 
vi ofte ser, hvilket nok skyldes de lave temperaturer om natten. Derfor giver det også mening at 
det er på en lokalitet der ligger tæt på vandet at gulrusten først findes. Jeg har ikke fundet 
gulrust endnu, når man kommer længere væk fra kysten. Fund af gulrust på nuværende 

tidspunkt på de øverste blade skal naturligvis bekæmpes straks”. 

Er der frostskader i 
vintersæd? 

  

På billede yderst til 
venstre er rug 
planterne lave og 
begynder at skyde 

fra bunden.  
 
På billede nærmest 
til venstre ses, at de 
yngste rug blade er 
visnede 

Foto: Tove Vistedsen, Vestjysk 

 
I Vestjysk har Planterådgivere i nogle marker konstateret, at vinterbyg og rug ikke skrider, som 

det skal enten i de koldeste pletter i marken eller i hele marker. Ser man ud over marken, ser 

det nogenlunde fornuftigt ud, men når man kommer ind i marken, så er der mange planter, som 
ikke har fuld højde, og hvor det yngste blad er vissent. Når man halverer planten på langs, kan 
man konstatere, at akset sidder som noget mørkt dødt plantemateriale inde i stænglen, så der 
vil ikke blive dannet aks i de stængler, og udbyttet vil derfor blive forringet markant på marken 
som helhed.  Der kan ikke findes andre årsager end frost i april på et meget kritisk tidspunkt i 
forhold til udvikling af aks og kerner.   

https://ruc.dk/remix
https://www.facebook.com/RemixIntercrops/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAAc7Br2ZfoWsdmkANioXnoBsnf5lcl3zxt5qY9-_EbK9XC_CK3-2WnXVUnyXGllmeeqarNVaLXy81w&fref=gs&dti=741258052895769&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/741258052895769/
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

  

 

3. Sprøjt mindre mod skadedyr 
Af Kasper Holm Kristensen khk@lmo.dk 
 
 

Drop de sikre 
sprøjtninger 

Vi bør stille os selv spørgsmålet: ”Skal jeg sprøjte mod skadedyr?” lidt oftere, og ikke kun lave 
sprøjtningen for en sikkerheds skyld. Der er mange nyttedyr derude, som laver en stor del af 
bekæmpelsen for os. Hvis vi sprøjter for ofte, så opbygges resistens over for insekticiderne - det 

ved vi alt for godt fra udlandet. 

Snyltehvepse i 
pløjefri rapsmarker 

  

På billedet til venstre 
ses snyltehvepse i stort 

tal i en pløjefri 
rapsmark. 
 
På billedet til højre det 
samme billede, blot 

zoomet ind. 

 

Naturen klarede 

kornbladbillerne 

Naturen klarer ofte problemerne. I dette tilfælde er det 

formentlig nogle små, men hidsige regn og haglbyger, 
som har løst de meget tidlige og kraftige angreb af 
kornbladbiller, som jeg aldrig har set så tidligt før!  
 
Som det kan ses på billede til højre fra den 26. april, så 
er det en stor del af planten, som er bortgnavet, og der 
er æg på alle planter. 

 
I samme mark den 13. maj var der næsten ingen æg, og 
larver var der slet ingen af. 
 
 
 
 

 
 

  

Mange mariehøns 
og løbebiller 

Der findes i øjeblikket enkelte lus i kornmarkerne derude, men der ses i år også rigtig mange 
mariehøns, som æder lusene. Jeg synes også at have set forholdsvis mange løbebiller i år, som 
også æder forskellige skadedyr. I det pløjefri system med specielt No-till skånes mange af 

mailto:khk@lmo.dk


 
 

  
 

nyttedyrene på og i jorden, og hvis insekticiderne undlades, så opformeres nyttedyrene til gavn 
for afgrøderne på markerne. Vi skal ikke undlade at sprøjte mod skadedyrene, men det vil være 

muligt at sprøjte væsentlig mindre til gavn for både pengepungen og nyttedyrene. I nogle 
tilfælde kan angreb af skadedyr ske på få dage. Det kan betyde en ekstra køretur med sprøjten, 
men i de fleste tilfælde vil både kemi og køretur kunne spares, fordi angrebet oftest holdes 
naturligt under skadestærsklen pga. nyttedyrene. 

Skadetærskler Hvis der er mange nyttedyr i marken, så vil skadetærsklen være højere end angivet nedenfor. 
 
Kornbladbillens larve: 0,5 til 1 larve pr. strå 
Bladlus: 40% angrebne strå til st 73, hvis skadedyrsmidlet kan tilsættes i en anden sprøjtning, 

så er tærsklen 25% strå med lus 
Bladrandbiller: et gnav pr. plante. Årsagen til den lave skadetærskel er, at larverne æder 
knoldbakterierne på rødderne men vær obs på for tidlig kørsel, som dræber nyttedyrene og 

dermed øger risikoen for eksempelvis bladlus senere på sæsonen. 
Skulpegalmyg, fritfluer og bygfluer: Følg varslingen fra SEGES.  
Hvedegalmyg: Følg varsling fra SEGES. Hvedesorterne Sheriff, Kalmar, Universe, Skyscraper og 
Firefly er resistente overfor hvedegalmyg. Risikoen for angreb er størst i hvede efter hvede. Det 

anbefales at købe egne fælder hos www.forsøgsværktøj.dk Hvedegalmyggene kan skade fra st. 
37, så fælderne skal sættes op nu. 

  

 

4. International bi-dag på mandag den 20. maj 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK hhp@frdk.dk 
 

  

Antal bestøvere 
reduceret  

Jeg var i mandags på gennemrejse i vores hovedstad og 
deltog ved en temaeftermiddag, hvor det Europæiske 
Miljøagentur har deres hovedkvarter på Kongens Nytorv i 

København. 

 
Temaet var bier og alle andre bestøvere, der er vigtige 
både i naturen men også for mange afgrøder og 
frugtkulturer. 
 
Det blev angivet, at det totale antal bestøvere de seneste 

år er reduceret med en tredjedel, og at 10 procent af 2.000 
kendte bi-arter er tæt på udryddelse. 
 

 
 

Byudvikling er 
blandt andet skyld i 
biernes tilbagegang 

Byudvikling og intensivering i landbruget med store arealer med monokultur blev sammen med 
brug af pesticider angivet som de væsentligste årsager til biernes tilbagegang. En kornmark og 
en ukrudtsfri græsplæne er fra biernes synspunkt at betragte som en ørken. For at forbedre 
forholdene for bestøvere, er blomster naturligvis vigtige, og blomsterblandinger skal helst bestå 
af mange forskellige arter, da bier ofte er specialiserede på få plantearter. Øget brug af 

samdyrkning af afgrøder f.eks. med forskellige kløverarter vil naturligvis også give øget 
fødegrundlag for bierne.  
Vi fik også oplyst, at en tredjedel af bi-arterne er jordboende. De har ikke en chance i pløjede 

dyrkningssystemer, men de kan bidrage væsentligt til biodiversitet i marker, der dyrkes uden 
jordbearbejdning.  

World Bee Day Så – tænk på for bierne på mandag. Dagen er valgt, da det fødselsdagen for slovenske Anton 
Janša, som i 1700-tallet var pioner for udvikling af moderne biavl. 
Se mere om World Bee-Day ved FN (link)  

  

http://www.forsøgsværktøj.dk/
mailto:hhp@frdk.dk
https://www.un.org/en/events/beeday/


 
 

  
 

  

 

5. Planteavlskursus i England 25. – 26. juni 2019 
Af Niels Damsgaard Hansen, Pressemedarbejder, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 
 
 

Landmandsbesøg 
samt Groundswell 
Show om No-Till 

I årets Planteavlskursus i England, er der tirsdag 25. juni besøg hos landmand Simon Cowell og 
hos Claydon Drills, der også driver et landbrug på flere hundrede hektar. Onsdag 26. juni er der 
besøg på Groundswell No-till Show. På besøgene er der oversættelse til dansk, så alle kan være 

med. Desuden er der tid til at gå i dybden med det, vi ser og hører - og tid til at snakke med 
hinanden om alt det, vi finder mest interessant. 

Vælg eventuelt selv 

ud- og hjemrejse 

Kurset starter i London Stansted lufthavn tirsdag 25. juni kl. 8.45. Det passer med det tidspunkt, 

hvor der kommer et Ryan Air fly fra København. Men du kan også vælge selv at tage over 
tidligere og så bare møde op i lufthavnen på det nævnte tidspunkt. Det samme gælder for 
hjemrejsen, hvor kurset slutter i London Stansted lufthavn onsdag 26. juni kl. 17.00. Hvis du 
gerne vil bruge mere tid i England eller flyve med en anden forbindelse, vælger du det selv, idet 
flybillet tur/retur ikke er inkluderet. 

Kort program Vi starter med at køre østpå til Simon Cowell, hvor vi ankommer kl. ca. 10.30. Vi stopper for at 
købe en let frokost (sandwich el. lign.) til at tage med ud på gården, så vi får lidt mere tid 

derude.  
Kl. 12.45 kører vi videre til Claydon Drills, hvor vi både kan se markbruget og fabrikken, hvor 
såmaskiner med flere fremstilles.  
Overnatningen bliver enten i Newmarket eller Cambridge afhængig af i hvilken af de to byer, vi 
kan finde et passende hotel. 
Kursets sidste dag tilbringer vi på Groundswell Show, hvor der er masser at se. Blandt andet en 

masse spændende såmaskiner i aktion. Der er også mange foredrag og stande.  
Ved aftenstide bliver vi kørt tilbage til Stansted Lufthavn, hvor turen slutter.  

Pris Prisen for at deltage i delt dobbeltværelse er 2.575 kroner + moms pr. person inklusiv: 
* En nat på hotel med morgenmad 

* En aftensmad tirsdag (uden drikkevarer) 
* Transport fra og tilbage til London Stansted Lufthavn 
* Entré Groundswell Show (ca. 575 kroner) 

Se det vedlagte 
program 

Se flere detaljer og tidspunkter med videre i dagsprogrammet som er vedhæftet dette 
nyhedsbrev. 

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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1. Venstre foreslår støtteordning til pløjefri dyrkning 
Af Niels Damsgaard Hansen, Pressemedarbejder, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 
 
 

Vi håber på bred 

opbakning 

Så skete der igen noget ret uventet i valgkampen, nemlig at Venstre - uden forud at aftale det 

med FRDK - nu foreslår et klimamærke og en omlægningsstøtte til blandt andet Conservation 
Agriculture. Det åbner nogle særdeles spændende perspektiver for danske landmænd, som 
måske på sigt også kan sælge CO2-kvoter, brande deres produkter som meget klimavenlige og 

produkter, der øger biodiversiteten i agerlandet samtidig med, at blandt andet forbruget af 
sprøjtemidler går ned. Det er ikke så ringe endda. Da FRDK er helt uafhængig af politiske 
partier, håber vi på bred opbakning fra alle partier i folketinget. Både her før valget men også 
efter valget. For selvom forslaget nu er lagt frem, tager det tid at gøre det til virkelighed.  

 
Foto: Kasper Kjær Jensen, SAGRO 

Artikel bragt i 
Landbrugsavisen 

Kristian Jensen, næstformand i Venstre, orienterede mandag formiddag kl. 10.20 FRDK’s 
formand i en mail om, at han bare nogle timer senere ville fremlægge partiets forslag til 

omlægningsstøtte og klimamærkning. Landbrugsavisen var til stede ved fremlæggelsen i 
Vestjylland, og til den sagde Kristian Jensen blandt andet dette: "Vi vil gerne sætte gang i 

http://www.frdk.dk/
mailto:ndh@ndhtxtfoto.dk


 
 

  
 

udviklingen af en mere klimavenlig drift, og forslaget er at kopiere succesen fra økologien, hvor 
der er kommet rigtig godt gang i udviklingen" 

Læs hele artiklen Hele artiklen fra Landbrugsavisen kan læses her. 

  

 2. Kristian Jensen og Thomas Danielsen uddyber forslaget fra 

Venstre  
Af Niels Damsgaard Hansen, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 

Læs hele 
interviewet i PDF 
vedlagt dette 

nyhedsbrev 

FRDKnyhedsbrev fik mulighed for at interviewe først Kristian Jensen, finansminister og 
næstformand for Venstre og bagefter folketingsmedlem og formand for folketingets udvalg for 
Energi, forsyning og klima Thomas Danielsen om partiets forslag til at yde en særlig støtte til 

blandt andet Conservation Agriculture.  
Hvordan kom du i tanke om Conservation Agriculture sådan lidt ud af den blå luft? Normalt ser vi 
dig ikke som en med speciel faglig interesse for landbruget. 
- I forbindelse med forberedelse af valgkampen var jeg ved at se på, hvordan man kan fortsætte 
dansk landbrugsproduktion med reduceret CO2-udledning. Og der faldt jeg over nogle artikler, 
som henviste til, at mindre jordbearbejdning giver en række fordele i forhold til traditionel 
pløjning af markerne. 

- Og så blev jeg inspireret af, at vi har haft en stor succes med vores økologiomlægning, hvor vi 
nu omlægger til økologi med en hastighed svarende til 150 fodboldbaner om dagen. 
- Hvis man kan lave en tilsvarende støtte til omlægning til klimavenlig drift af landbruget, så tror 
jeg, at man kan komme ret langt. 
 
Hvis du vil læse hele interviewet, er det vedlagt dette nyhedsbrev som en PDF. 

  

 

3. FRDK - PløjefriTjek er det noget for dig? 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Få et bedre 

grundlag for 
beslutning 

For mange er det udfordrende at drive jorden helt eller delvist uden plov - eller måske endda gå 

fra et system med harvning til direkte såning og Conservation Agriculture. Nu kan du få et bedre 
grundlag for beslutningen ved at gennemføre FRDK – PløjefriTjek. FRDK sørger for kontakt til en 
af de syv specialkonsulenter, sørger for at du får et kvalificeret grundlag for beslutning og følger 
op på et eventuelt videre forløb. 

Nyt beslutnings 

værktøj 

 

 

 
Foto: Niels Damsgaard Hansen 
En sund og levende jord er ofte resultatet efter en omlægning 
til pløjefri dyrkning og direkte såning. 

 

https://landbrugsavisen.dk/v-vil-kopiere-%C3%B8ko-succes-st%C3%B8tteordning-skal-s%C3%A6tte-fut-i-pl%C3%B8jefri-dyrkning?fbclid=IwAR0gQ0f3zdwLNNoGVnnCUgPgZR2wj6--wnlA0swTojWW2D_zO4ONnLrJe5E
mailto:ndh@ndhtxtfoto.dk
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

Henvendelse skal 
ske til FRDK 

Synes du dette lyder interessant og vil du høre mere? Så kontakt Hanne Schønning på: 
E-mail hsc@frdk.dk eller tlf. 30 66 40 72.  

 
Hvis du vil se hvilke PløjefriRådgivere vi har tilknyttet samt have yderligere oplysninger, så se 
mere på hjemmesiden (link)  
 
Du kan også læse mere i den pjece der er vedlagt denne uges nyhedsbrev! 

  

 

4. Min blanding af frivillige efterafgrøder 

Af Anne Arentoft Kristensen, Kysinggaard, Nordsminde, anne@kysinggaard.dk 

 

 Jeg er blevet opfordret til at videregive recepten på min primære efterafgrødeblanding fra sidste 
år. Den kan måske være til inspiration for andre, der selv blander efterafgrøder.  

Passende mængde 
ræddike og 

artsrigdom er 
nøgleord 

Jeg har tilstræbt, at der i mine blandinger var mange arter med forskellige egenskaber. Det var 
det væsentligste budskab, jeg havde fået med hjem efter min deltagelse på konferencen ”NoTill 

on the Plains”. Jeg er selvfølgelig også optaget af prisen på blandingen. Med olieræddike får man 
mest vækst for pengene, men for at give de andre arter bedre muligheder og hermed sikre 
jordens svampeliv vil jeg i år nok reducere udsædsmængden af olieræddike og måske også af 
strukturator. Blandinger kan varieres i det uendelige, og min er bare et bud blandt mange. 
Artsrigdom i blandinger er et nøgleord af mange grunde – herunder af den simple, at chancerne 
for et ordentligt plantedække uanset vejrforhold forbedres. Solsikke for eksempel vil ikke blive til 
så meget, hvis vi får et koldt efterår, men den er god til at konkurrere mod ræddiken under 

lunere forhold. Priser i nedenstående er opdateret med 2019 priser fra shopFRDK.  

Blanding med priser 
fra shopFRDK 2019 

 kg/ha Vægt, % frø/m2 (ca.) Kr./kg Kr./ha 

Olieræddike 6 16% 60 15,81 94,86 

Structurator (TG-10) 1 3% 6 35,81 35,81 

Solsikke 1 3% 2 18,14 18,14 

Sommervikke 20 54% 40 8,74 174,80 

Hør 1 3% 15 18,14 18,14 

Boghvede 5 14% 27 9,11 45,55 

Honningurt 1 3% 50 45,57 45,57 

Perserkløver 2 5% 167 26,76 53,52 

I alt 37 100% 366  486,39 

      
 

Husk bestilling i 
shopFRDK senest 
17. juni 

Som tidligere medlem af FRDKs bestyrelse vil 
jeg opfordre alle medlemmer til at støtte op om 
shopFRDK, der sikrer, at vi kan få mange 
spændende arter af efterafgrøder til gode 
priser.  

 
Læg gerne årets bestilling i god tid før deadline 
d. 17. juni. 

 

Jeg viste den d. 23. oktober min blanding frem for en 
flok entusiastiske kollegaer. Foto: Hans Henrik 
Pedersen, FRDK  

 

mailto:hsc@frdk.dk
http://www.frdk.dk/single-post/2019/01/22/FRDK---Pl%C3%B8jefriTjek---et-nyt-beslutnings--v%C3%A6rkt%C3%B8j
mailto:anne@kysinggaard.dk
http://shopfrdk.dk/


 
 

  
 

 5. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Landmand på 
Djursland dyrker 
vinterærter 

Hans Jørgensen fra BraDana Danmark A/S i Egens på Djursland har i mange år dyrket 
vinterhestebønner, men i år forsøger han sig med vinterærter, som han forventer afsat til 
protein-separation således. at proteindelen går direkte til industriel forarbejdning. Han forventer 
et udbytte omkring 75 hkg pr. ha. Den store fordel med vinterbønner eller vinterærter er, at de 
er høstklare i juli, hvor der er høj sol modsat vårafgrøderne, som først er høstklare i august 

samtidig med alt korn, og hvor der også kommer mere nedbør. En anden stor fordel er 
vinterærts mega rodnet på nuværende tidspunkt, og dermed er afgrøden ikke så tørkefølsom 
som vårært. 

 

220 kg ærter er sået 16. oktober med 
samtidig placering af 20 kg fosfor. 

Vinterhvede var sået som dækafgrøde primo 

september med 100 kg pr. ha og der er i 
hveden ukrudtsbehandlet med DFF, Stomp 
samt Boxer. Vinterhvede som dækafgrøde er 
primært for at give ærterne et beskyttet 
mikroklima, så de ikke udvintrer. Den erfaring 
har Hans fra dyrkning af vinterhestebønner 
også samsået i vinterhvede. Efterfølgende er 

hveden nedvisnet med Focus Ultra og 
vinterært-marken fremstår i dag ren og 
meget ensartet.  

Hans Jørgensen, BraDana Danmark A/S 

Se video på 
YouTube 

Se video på YouTube direkte fra Hans Jørgensens flotte vinterærtemark her 

  

 

6. Vårhvede sået om efteråret, er det nu også vårhvede? 
Af Camilla Holm Fritzen, Planteavlskonsulent, Agrovi  chf@agrovi.dk 
  
 

Vårhvede er en 
efterårssået 
afgrøde 

Vi er blevet spurgt flere gange, om vårhvede sået i det sene efterår nu også er en vårhvede, 
eller om det gælder som en vinterhvede, og svaret til det er: er der sået en vårhvedesort, så er 
det vårhvede. Men man skal være opmærksom på, at reglerne for jordbearbejdning skal 
overholdes ligesom, at man skal være opmærksom på, at reglerne for pligtige husdyr- og 
målrettede efterafgrøder skal efterfølges af en forårssået afgrøde. Vårhvede sået om efteråret er 

en efterårssået afgrøde.   
  

 

7. Roundup frikendt – igen 
Af Søren Ilsøe, PløjefriRådgiver, Agrovi  sil@agrovi.dk 
  

 
Ikke fundet 
sammenhæng til 
kræft i USA 

I Effektiv Landbrug kunne man lørdag læse, at det amerikanske Miljøbeskyttelsesagentur har 
frikendt Roundup for mistanke om at fremkalde kræft og at være til fare for helbredet, når det 
anvendes efter anvisningerne. Det er således den seneste undersøgelse i en lang række af 
undersøgelser, som frikender Roundup for fare. Farmers Weekly skriver, at Bayer oplyser, at det 
nationale kræftinstitut i USA har fulgt 50.000 uddannede sprøjteførere uden at finde nogen 
sammenhæng mellem glyphosat-produkter og kræft.  

Udfasning vil koste 

dyrt i Frankrig 

I Frankrig diskuteres det ivrigt, hvad en udfasning af Roundup vil betyde. Frankrig er som 

bekendt ene om at ville udfase Roundup eller Glyphosat to år før EU, og der er således snart kun 

mailto:hsc@frdk.dk
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to år, til at de skal finde et alternativ. I avisen La France Agricole fremgår det af et møde, at 
associationen for hvedeavlere har beregnet, at en udfasning vil koste 50-160 €/ha (370-1.190 

kr./ha) eller samlet set en regning på 950 millioner euro til landmændene, og at der skal bruges 
12,7 millioner arbejdstimer mere i hele Frankrig. Der vil blive brugt 87 millioner liter brændstof 
mere om året, og det er ikke i harmoni med Frankrigs klimaindsats, og samtidig kræver 
landmændene nu en finansiel støtte til kompensation. 

  

 8. Direkte såning af majs i en grøn efterafgrøde 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Grovfoder på let 

jord 

Tommy Nielsen fra Hejnsvig ved Billund dyrker majs og andre grovfoderafgrøder til sine køer på 

en let jord. Det er andet år, han sår majsen direkte i en grøn overvintrende efterafgrøde. Sidste 
år gik det godt, og han avlede 10.000 FE pr. ha på sin JB 1 jord. Og i år ser udgangspunktet 
endnu bedre ud. 

Regner med en 
samlet besparelse 
på små 1000 kr./ha 

Tommys fokus er bundlinje. Han sparede sidste år omkring 500 kr. pr. ha til den traditionelle 
ukrudtsbehandling i majs, brugte ca. 150 kr. pr. ha til nedvisning af efterafgrøden og sparede i 
alt ca. 100 kr. pr. ha på at få slangeudlagt gyllen efter såning fremfor en gyllenedfældning før 
såning. Inklusiv de sparede maskinomkostninger ved at så direkte uden forudgående jord 

bearbejdning regner Tommy med en samlet besparelse på små 1.000 kr. pr. ha 
 

12-rækket 
Gaspardo 
såmaskine  

  
Der sås direkte i en overvintrende grøn og tæt efterafgrøde med almindelig skiveskærs-såmaskine til 
majs. Foto: Hans Henrik Pedersen, FRDK. 

 

Ekstra vægt og 
fjedre 

Der er hængt en ekstra vægtklods på 40 kg på hver såenhed, i alt 12 vægtklodse, for større tryk 
til at skæring af en ordentlig sårille i den tætte efterafgrøde, så majsen kan placeres i en optimal 

dybde. Samtidig køres der meget langsomt. Det er sådan set det, der skal til for at de kan så 
direkte med en almindelig majssåmaskine. 

Artikel i 
Landbrugsavisen 

Landbrugsavisen har været på besøg hos Tommy Nielsen, og det er der kommet en artikel ud af. 
Den blev bragt i mandags og kan ses her. 

  

 

9. Temaaften: Pløjefri og Conservation Agriculture 13. juni 2019 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK  hhp@frdk.dk 

 

Jerslev på Sjælland Sjællandske Familielandbrug har sammensat et meget spændende program for en aften ved Jørn 
Jørgensen i Jerslev på Sjælland. 

mailto:hsc@frdk.dk
https://landbrugsavisen.dk/mark/pl%C3%B8jefri-landmand-s%C3%A5r-majsen-direkte-i-gr%C3%B8n-efterafgr%C3%B8de
mailto:hhp@frdk.dk


 
 

  
 

 

    

Mød FRDK Udover at se Jørns marker og maskiner kan du møde Fredrik V. Larsen, der er nyvalgt til FRDKs 

bestyrelse. To af vores observatører i bestyrelsen, Henrik Haugaard, RUC og Annette V. 

Vestergaard, SEGES, giver også et par korte indlæg. Derudover er der input fra Dansk 

Jægerforbund vedrørende driftsformens betydning for markvildtet. FMR Maskiner (Mzuri) er vært 

for pølser.  

Jørn vandt 

initiativprisen 

Jørn Jørgensen vandt sidst år initiativprisen fra Familiesektionen under Landbrug og Fødevarer. 

Se klip fra TV Øst   

Tid og sted Torsdag 13. juni kl. 17:00 – 20:30 på Fugledevej 16, 4490 Jerslev (se på gmaps) 

Tilmelding senest 7. 
juni 

Se invitation ved Sjællandske Familielandbrug Del gerne arrangementet på FaceBook 

Har du interesse i præcisions-teknologi, kan du evt. starte dagen på Future Cropping projektets 
demonstrationsareal på Sigridshøj ved Kalundborg. Se invitation 

  

 10. GMSR markvandring i Fjenneslev 28. maj 2019 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef, FRDK hhp@frdk.dk 
 

Tilmelding er 
nødvendig 

Projektet ”Grønne Marker 
Stærke Rødder” inviterer på 
markvandring med fokus på 

såteknik.  
 
Forskere fra KU vil desuden 
berette om deres målinger 
vedr. blandt andet kvælstof 
og biodiversitet. 
 

Deltagelse er gratis, men der 
er begrænset deltagerantal, 
så tilmelding er nødvendig. 
Se invitation 
 
 

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

http://www.frdk.dk/single-post/2018/Duften-af-frodig-jord-TVOST
https://goo.gl/maps/MfcNrsT9dXgtYGrG8
https://vkst.dk/sjaellandske-familielandbrug/sjaellandske-familielandbrug-13-juni-2019
https://www.facebook.com/sjaellandskefamilielandbrug/posts/1212412515588270
https://futurecropping.dk/event/nye-teknologier-til-marken-kalundborg/
mailto:hhp@frdk.dk
https://gmsr.dk/moed-op-til-gmsr-markvandring-den-28-maj/
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Verdens Bedste Fødevarer: Tak for samarbejde FRDK 

  

 

1. Tak for feedback til medlemsundersøgelse vedr. shop FRDK 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Du kan nå det 

endnu 

Vi har fået mange gode besvarelser efter at vi for et par uger siden sendte alle jer medlemmer 

en opfordring til at udfylde et spørgeskema vedrørende shopFRDK. Men vi vil gerne have endnu 
flere besvarelser! Vi arbejder løbende på at forbedre shopFRDK således, at vi kan levere 
attraktive efterafgrøde-frø til foreningens medlemmer. Desværre benyttede kun en tredjedel af 
foreningens mere end 500 landmandsmedlemmer sig af shopFRDK i 2018. Vi vil derfor gerne 
vide, hvorfor nogle medlemmer fravælger at handle i shopFRDK.  

Lodtrækning om to 
gange gavekort  
á 2500,- kr.  

Vi vil bede dig bruge to minutter på at svare på få spørgsmål samt dele dine tanker om 
fremtiden for shopFRDK og du deltager samtidig i lodtrækningen om 2 x gavekort til shopFRDK 
på 2500,- kr. ekskl. moms og med fri levering. 
 
Spørgeskemaet finder du lige her  
 
På forhånd mange tak for besvarelsen! 

  

 

2. Verdens bedste Fødevarer: Tak for samarbejde FRDK 
Af Felix Bekkersgaard Stark, stifter og journalist, Verdens Bedste Fødevarer 
felixstark@verdensbedstefodevarer.dk 
 

Sammen skaber vi 
stærke rødder 

FRDK og foreningen Verdens Bedste Fødevarer har indgået aftale om gensidigt medlemskab. 
Verdens Bedste Fødevarer er en forening, der er stiftet af journalist Felix Bekkersgaard Stark. 
Formålet er genrejse danskernes stolthed ved dansk fødevareproduktion, bidrage til nuancering 
af debatten og at rejse penge til forskning og udvikling, der bidrager til at produktionen tager 
endnu større hensyn til: Natur, miljø, klima, dyrevelfærd og arbejdsmiljø.  

Vi dømmer ingen  Verdens Bedste Fødevarer dømmer ikke nogen (lovlige) produktionsformer ude. Til gengæld vil 
vi meget gerne fremhæve, når nogle produktionsformer har særlige fordele og yder en indsats, 

der betyder, at produktionen har lavere negativ påvirkning eller sågar giver positive effekter på 
omverdenen. Det oplever vi i høj grad, at Conservation Agriculture kan, og derfor vil vi også 
meget gerne hjælpe med at fortælle danskerne om produktionsformen.  

Vi har brug for 
hjælp 

Men vi har også brug for hjælp! Kun ved, at alle de, der gerne vil styrke dansk produktion af 
fødevarer står sammen om foreningen, kan vi lykkes med projektet. Derfor håber vi også, at 
medlemmer af FRDK vil melde sig ind hos os. På den måde får I indblik i, hvad det er vi laver, og 
vi vil også meget gerne invitere jer med i det aktive arbejde med at udbrede kendskabet til 

foreningen og dens virke.  

http://www.frdk.dk/
mailto:hsc@frdk.dk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__RNmZG1UMlhSU1MzRVgyTllHNFBEVzFDTkEyTFVNWC4u
mailto:felixstark@verdensbedstefodevarer.dk


 
 

  
 

Meld dig ind i 
foreningen 

I kan finde mere information om os på https://verdensbedstefodevarer.dk/, hvor man også kan 
melde sig ind. Prisen er 300 kr. årligt for privatmedlemmer. Man kan også melde sig ind som 

virksomhed (500 kr. for iværksættere og 5.000 kr. årligt for etablerede virksomheder), og vi 
giver meget gerne spalteplads til gæsteindlæg fra nye medlemmer, der vil fortælle om deres 
virke. 

Se artikel om 
RoundUp 

Som medlem af Verdens Bedste Fødevarer, får du jævnligt et nyhedsbrev. I det sidste 
nyhedsbrev var blandt andet en artikel af en kemiker, som ikke er bekymret for RoundUp. Læs 
artiklen her. 

  

  

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

https://verdensbedstefodevarer.dk/
https://verdensbedstefodevarer.dk/vores-blog/kemiker-ikke-bekymret-roundup/
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Stigende interesse for pløjefri majs ERFA grupper – kom til majsdag 19. juni 
God økonomi i efterafgrøder – shopFRDK er åben indtil 17. juni 
Aktuelt i marken 

Efterårssået vårhvede er stadig foran 
Efterafgrødearter til samdyrkning med vinterraps (Companion Cropping) 

Planteavlskursus i England 25. - 26. juni 
 

  

 

1. Stigende interesse for pløjefri majs ERFA grupper – kom til 
majsdag 19. juni ved Vorbasse og Hejnsvig  
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 

 

Vil du med i en 
ERFA gruppe for 
pløjefri majs og 
græs? 

Vi får flere henvendelser omkring ønsker om at være med i en ERFA gruppe med pløjefri 
dyrkning af grovfoder, specielt med henblik på majs. Derfor tilbyder vi jer medlemmer en dag i 
majsens tegn. Vi skal blandt andet se, hvordan det kan lade sig gøre at så majs direkte i en grøn 

efterafgrøde. Se artikel fra Landbrugsavisen her. Efterfølgende er der mulighed for at melde sig i 

en ERFA gruppe. 

  

Der sås direkte i en overvintrende grøn og tæt efterafgrøde med 
almindelig skiveskærs-såmaskine til majs. Foto: Hans Henrik 
Pedersen, FRDK. 

Majsen efter fremspiring. Foto: 
Kasper Kjær Jensen, SAGRO 

 

Onsdag den 19. juni 
i Vorbasse 

Dato er onsdag den 19. juni kl. 9.45 til ca. 15.00 
Mødested er: Fittingvej 48, 6623 Vorbasse 
 

Program for dagen 9.45 Ankomst ved Vorbasse og kaffe 

10.00-11.00 Gert Nygård Thomsen, Vorbasse majs efter græs og udlæg af græsmarker- 
Gert har fokus på at have græs med rundt i sædskiftet  
450 køer  

http://www.frdk.dk/
mailto:hsc@frdk.dk
https://landbrugsavisen.dk/mark/pl%C3%B8jefri-landmand-s%C3%A5r-majsen-direkte-i-gr%C3%B8n-efterafgr%C3%B8de


 
 

  
 

850 kvier (kvie hotel) 
540 ha med grovfoder + lidt korn og frøgræs  

100 pct. pløjefri i 4 år  
Begyndte på pløjefri dyrkning for 8 år siden.   

11.15-12.30 Tommy Nielsen, Hejnsvig – Erfaringer med NoTill majs – og andet spændende 
75 køer + opdræt  
114 ha med grovfoder og salgsafgrøder. Pløjefri siden 2012 
2. år med NoTill Majs  

12.30-13.00 Frokost hos Tommy 

13.15-14.30 SAGRO forsøgsmark- gylle forsøg i majs – harvet system 
14.30-15.00 Kaffe og afslutning med snak om ERFA gruppe ønsker 

 

Ruten er på ca. 33 
km fra start til slut 

 

Pris og tilmelding Prisen er 500 kr. pr. deltager og er inklusiv forplejning. Der køres i egne biler. 
Tilmelding til FRDK, Hanne Schønning, tlf. 30 66 40 72 eller e-mail hsc@frdk.dk 

Mulighed for ERFA 
grupper 

Der bliver mulighed for at melde sig i en ERFA gruppe for grovfoder efterfølgende. Er der 
specielle ønsker, kan det nævnes på dagen! 

Vel mødt! 

  

 2. God økonomi i efterafgrøder - shopFRDK er åben indtil 17. juni 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

500-600 kr. pr. ha i 

gevinst 

Det er nu du skal planlægge både de pligtige og de frivillige efterafgrøder, som skal etableres 

her i juli og august. Husk på de flotte efterafgrøder der prægede landskaberne sidste efterår og 
som gav en stor gevinst i form af næringsstoffer til sædskiftet og ikke mindst til den 
efterfølgende afgrøde. Eksempelvis har et indhold på 120 kg kvælstof i tør-biomassen pr. ha en 

værdi af 500-600 kr. og denne værdi kan langt hen ad vejen betale for både efterafgrødefrø og 
etablering. Dertil kan lægges værdien af de øvrige næringsstoffer samt andre fordele som 
lagring af humus og føde til mikroorganismer og de dybdeborende regnorme. 

mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

Vigtigheden af 
efterafgrøder 

 
Søren Ilsøe fortæller i en video om vigtigheden af efterafgrøder og hvad det er denne afgrøde 
gør så godt. Se video her 

Værdi af nærings-
stofferne 

Efterafgrøder med høj biomasse holder godt på næringsstofferne, og det giver gevinst i form af 
sparet tilførsel i sædskiftet og den efterfølgende afgrøde. Eksempelvis er der i en TerraGold 
Blanding målt en biomasse på 40 tons pr. ha, svarende til 3820 kg tørstof pr. ha med et indhold 
på 119 kg kvælstof pr. ha, 25 kg fosfor pr. ha og 155 kg kalium pr. ha. Denne værdi på mindst 
500-600 kr. pr. ha kan langt hen ad vejen betale både udgifter til efterafgrøde frø samt 

etablering. Jacob Winther Nymand fortæller om fordelene i denne video. 

Gevinst ved 

etablering før høst 

Det er langt fra sikkert, at vi hvert år kan etablere efterafgrøder så tidligt som sidste år og derfor 

kan det være en ide at etablere før høst af afgrøden. Frederik V. Larsen fortæller her 
om gevinsten ved en etablering af frivillige efterafgrøder før høst. 

  

 3. Aktuelt i marken 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 

 

Fyn – lad mariehøns 

bekæmpe lusene 

Fra PløjefriRådgiver Lars Bønløkke, Centrovice, lyder det således: ”Generelt er der rigtig god 

vækst i alle afgrøder og de fleste er ved at afslutte svampebekæmpelsen i hveden. Vårkornet har 
virkelig fart på og skadedyrene begynder at røre på sig. Vi ser lus i mange vårbyg marker og 
også lidt kornbladbiller. Når det angår skadedyr, finder vi igen langt færre i pløjefri marker end i 
de pløjede. Jeg vil dog anbefale alle at være tilbageholdende med skadedyrsmidlerne, da vi i år 
har mange mariehøns. Så lad dem nu få en chance for at hjælpe os”. 

Midtsjælland – 
overlevende 

græsser observeres 

til næste års 
strategi 

Fra PløjefriRådgiver Gert Olesen, VKST, har vi fået nedenstående beretning: ”Efter vi nu har fået 
en del regn, nogle steder endog ret store mængder, ser afgrøderne generelt rigtig godt ud. På 

enkelte kuperede lokaliteter har skybrud forårsaget erosion i forårssåede rækkeafgrøder. Der ses 

sporadisk lejesæd. Etablering af vårbyg var nogle steder utilfredsstillende med meget uens 
fremspiring til følge, fordi jorden blev harvet (for) tør og såbedet på lerjorden var ubekvemt. 
Problemet har været særlig udtalt på pløjet jord. Hvor der praktiseres reduceret jordbehandling, 
har det ikke været nær så udtalt. Regnen i maj har fået det hele til at spire, men helt godt er det 
ikke! En del steder medtages Cerone i den afsluttende sprøjtning i vårbyg, som typisk udføres 
omkring Grundlovsdag. Det er nu let at finde lus og kornbladbillens larve, dog endnu ikke på 
skadetærskelniveau. Det er tydeligt, hvor man i gulrustmodtagelige hvedesorter ikke har 

https://www.youtube.com/watch?v=0OIY24yRigo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=178bvuyfL3c
https://www.youtube.com/watch?v=pqdytFgPD98
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

overholdt de ret snævre intervaller for svampesprøjtning. Nu ses gulrusten fra vejen, hvilket 
koster væsentligt på udbyttet. I rug udføres disse dage den afsluttende vigtige svampesprøjtning 

rettet mod brunrust. De græsser vi ikke fik has på ved ukrudtssprøjtningen, begynder nu at 
kigge igennem. Observationerne skal bruges ved planlægning af strategien for etablering af 
næste års afgrøde”. 

Sydvestjylland – 
majs har haft det 
koldt 

Vi har fået følgende opdatering i de tre vårafgrøder maj, vårbyg og kartofler fra PløjefriRådgiver 
Kasper Kjær Jensen, SAGRO. 

Majs: ”Det kolde vejr i maj har ikke været lykken for majsen. Skiftet til mere normale 

temperaturer har givet lidt kulør til majsen igen. Majsen har ikke haft samme hurtige vækst som 
sidste år, det kan betyde at vinduet til rensning kan blive meget lille, overvej derfor om det er 
muligt at starte tidlig for ikke at komme bagerst i køen hos maskinstationen. Majs sået direkte 
uden forudgående jordbearbejdning er noget bag ud på nuværende tidspunkt. Enkelte steder har 

fremspiringen været udfordret af den meget tørre jord ved såning, så vanding har været 
nødvendig for at sikre en jævn fremspiring”.    

Vårbyg: ”Er på enkelte lokaliteter nu begyndt at skride. Her kan der med fordel udføres den 
afsluttende svampesprøjtning. På nogle lokaliteter oplever vi angreb af byg-bladplet hvor det 
udløser en ekstra sprøjtning med et egnet middel”.   

  
I vårbygsorten RGT Planet er der i nogle marker 
temmelig kraftige angreb af bygbladplet. Foto: 
Thomas Harbo, SAGRO. 

Foto: Kasper Kjær Jensen, SAGRO 

 
Kartofler: 

”Kartoflerne gror for fuld kraft i disse dage. Vi oplever i år, at de er hurtige til at begynde 
knoldsætning. Det er derfor rigtig vigtigt at holde dem forsynet med vand i denne kritiske 
periode. De tidligst lagte marker nærmer sig rækkelukning, det er derfor vigtigt at man 
begynder at tænke på skimmel beskyttelse med et egnet middel, f.eks. Revus 0,3L/ha”. 

  

 4. Efterårssået vårhvede er stadig foran 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 

 

Tæt på skridning I FRDKnyhedsbrev nr. 14 fra den 29. marts viste vi en flot efterårs etableret vårhvede hos Søren 
Ilsøe. Afgrøden står nu sidst i maj flot og tæt på skridning og sammenlignet med en vårhvede 
etableret i foråret, er den noget længere fremme. 

Stor fordel mod 
bygfluer 

Der er flere steder i landet store angreb af bygfluen, hvor netop vårhvede er mest udsat. 
Efterårssåede vårhvedemarker kan også angribes, men skadevirkningen er langt mindre grundet 
den netop mere fremskredne udvikling. Det anbefales derfor ikke at behandle mod bygfluer, når 
vårhveden er så tæt på skridning! 

mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

En flot udvikling 

  
Foto: Søren Ilsøe. Etablering 6. november 2018 
med Weaving direkte såsmaskine 

Foto: Søren Ilsøe. Tæt afgrøde hvor planterne er på 
vej med det 2. blad den 17. marts 2019 

 

  
Foto: Søren Ilsøe. Tæt på skridning den 31. maj 
2019 

Foto: Søren Ilsøe. Tæt på skridning den 31. maj 
2019 

 

  

 

5. Efterafgrødearter til samdyrkning med vinterraps (companion 

cropping) 
Af Hans Henrik Pedersen, Projektchef FRDK hhp@frdk.dk 
 

Hold liv i 
Mykorrhiza svampe 
– se tidligere 
FRDKnyhedsbrev  

Udfasning af bejdset udsæd til vinterraps i 2018 øgede interessen for såkaldt ”companion 
cropping”, hvor vinterraps sås sammen med forskellige efterafgrødearter. Vi savner 
undersøgelser, men erfaringer tyder på, at angreb af rapsjordlopper kan reduceres.  
Derudover kan kløver eller andre arter medvirke både til kvælstofforsyning og til at sikre, at 
Mykorrhiza svampe holdes aktive. Raps tilhører ligesom olieræddiker kålfamilien, der ikke har 

samspil med Mykorrhiza svampe. 

I FRDKnyhedsbrev nr. 14 fra 29. marts rapporterede Kim Møldrup fra Danbred i Rumænien, om 
et væsentligt mindre bekæmpelsesbehov mod skadedyr i vinterraps, der var samdyrket med 
alexandrinekløver. 

Ukrudtsbekæmpels
e 

Udsåning af andre arter i vinterrapsmarken begrænser muligheden for kemisk 
ukrudtsbekæmpelse. Kløverater og honningurt tåler ikke Belkar, Galera og Matrigon. Det er en 
betydelig begrænsning i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i efteråret.  

mailto:hhp@frdk.dk


 
 

  
 

Alexandrine-kløver Den mest anvendte art til 
samdyrkning med vinterraps er 

alexandrinekløver, der normalt 
spirer hurtigt både under tørre og 
fugtige forhold, og så er det 
samtidig en billig art i forhold til 
andre kløverarter. 
Alexandrinekløver udvintrer, når 
frosten kommer.  

Anbefalet udsædsmængde 3-8 
kg/ha  
 
Foto til højre er taget 13. oktober 
2018 af Martin Krokstorp, Skåne, der 
udsåede alexandrinekløver sammen 
med raps i en nedsprøjtet 
rødsvingelmark. Se flere billeder fra 
Krokstorp Gård  

 

Inkarnatkløver 
(=Blodkløver) 

Inkarnatkløver vokser langsommere end alexandrinekløver. Den har en krybende vækst og kan 
dermed skabe god dækning mod ukrudt. Planter, der blomster i efteråret, vil udvintre. Ved 
såning i august vil der være planter, der overvintrer og dermed først blomstrer næste forår, men  
Inkarnatkløver vil ikke konkurrere med rapsen. Erfaringer fra England og Tyskland peger 
derimod på, at Inkarnatkløver kan medføre et mindre merudbytte i rapsen. 

Anbefalet udsædsmængde: 4-10 kg/ha 

Honningurt De to kløverarter kan udsås uden risiko for, at de vil udkonkurrere rapsen. Honningurt har en så 
aggressiv vækst, at den er god til at konkurrere mod ukrudtet, men den kan også hæmme 
væksten af raps. Der bør derfor maksimalt udsås 1 kg pr ha, og den bør suppleres med f.eks. 
inkarnatkløver. Honningurt fikserer ikke kvælstof. Til gengæld kan hjælpe med frigivelse af hårdt 
bundt fosfor.  
Anbefalet udsædsmængde pr. ha: 1 kg Honningurt og 4 kg Inkarnatkløver   

Bestil frø i 

shopFRDK senest d. 
17. juni 

Husk at bestille dine frø før den 17. juni i shopFRDK 

• Alexandrinekløver. Sælges også som økologisk frø. 
• Inkarnatkløver. Der kan søges om brug af ikke økologisk frø 

• Honningurt Sælges også som økologisk frø. 
 
Landmænd både herhjemme og i blandt andet Frankrig, England og Tyskland har afprøvet andre 
arter, som nogle af jer måske også kunne tænke jer at afprøve. Følgende arter har været brugt 
til at ledsage raps enten alene eller i blandinger: 

• Sommervikke 
• Linser 

• Markært 
• Hestebønne 

Boghvede fx sammen med sommervikke 

Etablering Da muligheder for kemisk bekæmpelse i efteråret er begrænsede, så er det vigtigt med en god 
nedvisning før eller lige efter såning. For at undgå spiring af ukrudt kan det være en fordel at så 
direkte uden jordbearbejdning. De to  nævnte kløverarter og Mantelsatt coated honningurt har 
ca. samme frøstørrelse som raps. For større frø som vikke, ært og boghvede kan frøene afblande 
i såmaskinen. Hvis man har en såmskine, der kan så henholdsvis raps of de samdyrkede 

afgrøder i hver anden række, så kan frøene spire uden direkte konkurrence fra rapsen. 
Der vil i en senere udgave af FRDKnyhedsbrev i juni blive fokuseret på etablering af denne 
samdyrkning! 

shopFRDK Husk at bestille dine frø i shopFRDK senest d. 17. juni. 

http://www.frdk.dk/single-post/2018/Krokstorp-Demo
http://shopfrdk.dk/froe-til-efterafgroeder-4/alexandrinerkloever-akenaton-8.html
http://shopfrdk.dk/oekologiske-bio-froe-fra-freudenberger-8/oekologisk-alexandrine-kloever-akenaton-112.html
http://shopfrdk.dk/froe-til-efterafgroeder-4/inkarnatkloever-opolska-kardinal-pier-7.html
http://shopfrdk.dk/froe-til-efterafgroeder-4/honningurt-mantelsaat-balo-julia-17.html
http://shopfrdk.dk/oekologiske-bio-froe-fra-freudenberger-8/oekologisk-honningurt-mandelsaat-natra-anabela-108.html
http://shopfrdk.dk/froe-til-efterafgroeder-4/vikke-jos-48.html
http://shopfrdk.dk/froe-til-efterafgroeder-4/brune-linser-red-flash-lens-esculentum-102.html
http://shopfrdk.dk/froe-til-efterafgroeder-4/foderaert-susan-turnia-milwa-56.html
http://shopfrdk.dk/froe-til-efterafgroeder-4/hesteboenne-tiffany-c-2-vare-88.html
http://shopfrdk.dk/froe-til-efterafgroeder-4/boghvede-lileja-5.html
http://www.shopfrdk.dk/


 
 

  
 

Agrovi og ReMIX 
afprøvninger i 

vinterraps 

Agrovi etablerede sidste efterår i samarbejde med 
ReMIX projektet et forsøg ved Søren Ilsøe med to 

forskellige blandinger til samdyrkning.  
En lovende blanding består af inkarnatkløver og 
sommervikke. Denne blanding hæmmede ikke vækst af 
rapsen i efteråret. Der blev derimod samlet ekstra 
næringstoffer op, der der kan medvikre til 
næringstofforsyningen her i foråret. 
Der blev også udsået en mere agrressiv blanding 

inspireret af TerraGold TG1 blandingen. Den kraftige 
vækst af blandt andet honningurt og ærter reducerede  
i efteråret vækst og næringstofoptag i vinterrapsen.  
 

Resultat af dette forsøg kendes først om et par 
måneder, når forsøget er høstet. Planteavlskonsulent 

Lene Mathiasen, Agrovi præsenterede dog i efteråret 
foreløbige resultater fra forsøget (link til 
konferencebilag). 
 
Billede til højre: Planteavlskonsulent Lene Mathiasen, Agrovi 
præsenterer d. 28. maj i år samdyrkningforsrsøget ved Søren 
Ilsøe 

 

 

  

 

6. Planteavlskursus i England 25. – 26. juni 2019 
Af Niels Damsgaard Hansen, Pressemedarbejder, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 
 
 

God tilslutning - 
Program vedhæftet 

FRDKnyhedsbrev 

Der er så god tilslutning til kurset, at vi allerede nu kan sige, at det bliver gennemført og det er 
derfor stadig muligt at tilmelde sig. Planteavlskonsulent Kristian Thomsen vil være leder af turen. 

Se flere detaljer og tidspunkter med videre i dagsprogrammet, som er vedhæftet dette 
nyhedsbrev. 

Landmandsbesøg 
samt Groundswell 

Show om No-Till 

I årets Planteavlskursus i England, er der tirsdag 25. juni besøg hos landmand Simon Cowell og 
hos Claydon Drills, der også driver et landbrug på flere hundrede hektar. Onsdag 26. juni er der 

besøg på Groundswell No-till Show. På besøgene er der oversættelse til dansk, så alle kan være 
med. Desuden er der tid til at gå i dybden med det, vi ser og hører - og tid til at snakke med 
hinanden om alt det, vi finder mest interessant. 

Vælg eventuelt selv 
ud- og hjemrejse 

Kurset starter i London Stansted lufthavn tirsdag 25. juni kl. 8.45. Det passer med det tidspunkt, 
hvor der kommer et Ryan Air fly fra København. Men du kan også vælge selv at tage over 
tidligere og så bare møde op i lufthavnen på det nævnte tidspunkt. Det samme gælder for 
hjemrejsen, hvor kurset slutter i London Stansted lufthavn onsdag 26. juni kl. 17.00. Hvis du 
gerne vil bruge mere tid i England eller flyve med en anden forbindelse, vælger du det selv, idet 
flybillet tur/retur ikke er inkluderet. 

Pris Prisen for at deltage i delt dobbeltværelse er 2.575 kroner + moms pr. person inklusiv: 

* En nat på hotel med morgenmad 
* En aftensmad tirsdag (uden drikkevarer) 
* Transport fra og tilbage til London Stansted Lufthavn 

* Entré Groundswell Show (ca. 575 kroner) 

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

https://www.agrovi.dk/indlaeg-og-resultater-fra-den-25-oktober-2018-sund-jord-for-fremtiden/
https://www.agrovi.dk/indlaeg-og-resultater-fra-den-25-oktober-2018-sund-jord-for-fremtiden/
mailto:ndh@ndhtxtfoto.dk
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1. Insektmidlers skånsomhed og nyttedyrs effekt mod skadedyr  
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Færre angreb i 
pløjefri dyrkning 

Erfaringsvis oplever flere med pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture, at der er færre 
angreb af eksempelvis bladlus trods mange skadedyr. Dette skyldes i stor udstrækning flere 
naturlige fjender for især lus. Det er derfor vigtigt at vi i videst muligt omfang anvender 
insektmidler, der er skånsomme overfor de nyttedyr der skal bekæmpe skadedyrene og 

spørgsmålet er derfor: 

”Er der egentlig forskel på insektmidlernes skånsomhed”? 

Pirimor G mest 
selektiv 

Til bekæmpelse af lus, er det vigtigt at anvende et middel som er selektivt på lus og som ikke 
bekæmper nyttedyrene. Et sådant middel er Pirimor G, som kun virker på bladlus og som har 
den såkaldte ”gas-virkning” der er meget effektiv over for lus der sidder nede i afgrøden.  

Mavrik Vita mest 

skånsomme 
pyrethroid mod 
snyltehveps og bier 

 

http://www.frdk.dk/
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

Ingen skånsomhed 
mod mariehøns og 

bier 

Pyrethroider bekæmper typisk også nyttedyrene, og er derfor ikke så egnede. Mavrik Vita er som 
pyrethroid dog lidt mere selektiv og kan eventuelt blandes med Pirimor G, hvis der samtidig er 

kornbladbiller i vårsæd eller hvedegalmyg i vårhvede. I nedenstående tabel fra ADAMA, som 
repræsenterer Mavrik Vita, ses en forholdsvis vurdering af de mest gængse pyrethroiders 
skånsomhed overfor mariehøns, snyltehvepse, guldøje, hummelbi og honningbi. Som det ses er 
alle pyrethroider skadelige for mariehøns og guldøje, men Mavrik Vita er mest skånsom overfor 
snyltehveps og bier. 

Pas på bierne I marker med kraftige bladlusangreb kan der forekomme bier, der søger honningdug. I sådanne 
marker bruges kun Pirimor G eller Mavrik Vita, da det samtidig er de eneste midler uden 

bimærke. 

Bladlus ofre for 
nyttedyrene 

En engelsk forsker, der studerede bladlus fandt, at bladlus ikke hopper fra strå til strå. De 
kravler ned på jorden og kravler igen op på næste strå. Er der mange løbebiller eller 
edderkopper, så har bladlus ikke mange chancer for at brede sig. 

  

Løbebiller tv. og edderkopper th. bekæmper bladlus. Foto: Tina Houlborg Jørgensen, Bioscience, Aahus 
Universitet 

 

Indlæg om emnet 
på høring i 
folketinget 24. april 

På en åben høring om ”Conservation  Agriculture” i Folketinget den 24. april 2019 havde 
seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen fra Bioscience ved Aarhus Universitet, et indlæg med 
titlen: ”Conservation Agriculture – slå mange fluer med et smæk”. 
Indlægget handler om, at jo bedre forhold der er for nyttedyrene, jo bedre reguleres 

eksempelvis bladlus. Derudover handler indlægges om de undersøgelser der i lavet i 
”CarbonFarm projektet”, hvor der i de foreløbige tællinger eksempelvis er en del flere rovbiller, 
løbebiller og edderkopper i parceller med Conservation Agriculture, sammenlignet med de 
pløjede parceller. Se indlægget her. 

  

 2. Tak for feedback samt vindere af medlemsundersøgelse 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Tak for 96 svar Vi har fået mange gode besvarelser efter at vi for et par uger siden sendte alle jer medlemmer 
en opfordring til at udfylde et spørgeskema vedrørende shopFRDK. Vi arbejder løbende på at 
forbedre shopFRDK således, at vi kan levere attraktive efterafgrøde-frø til foreningens 
medlemmer.  

Gode indkomne 
forslag 

Der var blandt besvarelserne rigtig mange gode forslag til forbedringer, som shopudvalget i 
FRDK nu vil arbejde videre med. Blandt andet var der forslag til: 

- Forbedring af hjemmeside 

- Betaling med kort 

- Udvidet åbningstid 

- Flere varenumre 

- Individuelt leveringstidspunkt 

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/EFK/bilag/258/2048654.pdf
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

Vindere er fundet Det blev følgende to medlemmer som løb at med et gavekort på 2500,- kr. til shopFRDK, inklusiv 
fragt og eksklusiv moms: 

 
Hans Iver Schmidt, Vamdrupvej 17, 6580 Vamdrup 
Rasmus Dresen, Sløsserupvej 14, 4892 Kettinge 
 

Stort tillykke til jer 😊 

  

 

3. Conservation Agriculture har flot klima-placering 
Af Niels Damsgaard Hansen, Pressemedarbejder, FRDK ndh@ndhtxtfoto.dk 

 
 

Flot placering af CA Forskere med flere har lavet en rangering af 80 forskellige tiltag, der kan enten reducere eller 
lige frem sænke luftens indhold af CO2 - og Conservation Agriculture kommer ind på en 16. plads 
med hensyn til mængde CO2 og på en 11. plads med hensyn til økonomi 

Meget store tal! En stribe forskere, erhvervsfolk, miljøaktivister med flere har sammen sat sig for at rangere de 
forskellige løsninger, der er mest optimale med hensyn til at reducere udledningen af eller helt 
fjerne (eller begge dele) CO2 fra atmosfæren. 
På listen, som findes her kommer Conservation Agriculture ind på en 16. plads med hensyn til 
den mængde CO2, systemet dels fjerner og dels mindsker udledningen med.  

I mængde frem til 2050 er det 17,35 Gigaton CO2 - en mængde, det er svært at forholde sig til.  
Målt på økonomi placerer Conservation Agriculture sig på en 11. plads. Gevinsten er nemlig 
svimlende 2.119 milliarder US-dollars - eller det samme som 139.854 milliarder gode danske 

kroner. Et helt uforståelig stort beløb. 

Topplaceringer til 
landbrug, skov og 
fødevarer 

 

Se fotoet for at få en ide 
om de bedste løsninger, 
hvoraf landbrug, skov og 
fødevarer har mange af 

topplaceringerne. 
 
Det gælder ikke mindst 
madspild, mindre kød, stop 
for fældning af skov med 
flere. 
 

Det skal lige bemærkes, at 
vi ikke har undersøgt og 

analyseret de fremlagte 
data og baggrunden for 
dem.  
 

 

mailto:ndh@ndhtxtfoto.dk
https://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank


 
 

  
 

 4. Husk tilmelding til ERFA gruppe og majsdag onsdag den 19. 
juni ved Vorbasse 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 

 

Vil du med i en 

ERFA gruppe for 
pløjefri majs og 
græs? 

Vi får flere henvendelser omkring ønsker om at være med i en ERFA gruppe med pløjefri 

dyrkning af grovfoder, specielt med henblik på majs. Derfor tilbyder vi jer medlemmer en dag i 
majsens tegn. Vi skal blandt andet se, hvordan det kan lade sig gøre at så majs direkte i en grøn 

efterafgrøde. Se artikel fra Landbrugsavisen her. Efterfølgende er der mulighed for at melde sig i 

en ERFA gruppe. 

  

Der sås direkte i en overvintrende grøn og tæt efterafgrøde med 
almindelig skiveskærs-såmaskine til majs. Foto: Hans Henrik 
Pedersen, FRDK. 

Majsen efter fremspiring. Foto: 
Kasper Kjær Jensen, SAGRO 

 

Onsdag den 19. juni 
i Vorbasse 

Dato er onsdag den 19. juni kl. 9.45 til ca. 15.00 
Mødested er: Fittingvej 48, 6623 Vorbasse 
 

Program for dagen 9.45 Ankomst ved Vorbasse og kaffe 
10.00-11.00 Gert Nygård Thomsen, Vorbasse majs efter græs og udlæg af græsmarker- 

Gert har fokus på at have græs med rundt i sædskiftet  
450 køer  
850 kvier (kvie hotel) 

540 ha med grovfoder + lidt korn og frøgræs  

100 pct. pløjefri i 4 år  
Begyndte på pløjefri dyrkning for 8 år siden.   

11.15-12.30 Tommy Nielsen, Hejnsvig – Erfaringer med NoTill majs – og andet spændende 
75 køer + opdræt  
114 ha med grovfoder og salgsafgrøder. Pløjefri siden 2012 
2. år med NoTill Majs  

12.30-13.00 Frokost hos Tommy 
13.15-14.30 SAGRO forsøgsmark- gylle forsøg i majs – harvet system 
14.30-15.00 Kaffe og afslutning med snak om ERFA gruppe ønsker 

 

mailto:hsc@frdk.dk
https://landbrugsavisen.dk/mark/pl%C3%B8jefri-landmand-s%C3%A5r-majsen-direkte-i-gr%C3%B8n-efterafgr%C3%B8de


 
 

  
 

Ruten er på ca. 33 
km fra start til slut 

 

Pris og tilmelding Prisen er 500 kr. pr. deltager og er inklusiv forplejning. Der køres i egne biler. 
Tilmelding til FRDK, Hanne Schønning, tlf. 30 66 40 72 eller e-mail hsc@frdk.dk 

Mulighed for ERFA 
grupper 

Der bliver mulighed for at melde sig i en ERFA gruppe for grovfoder efterfølgende. Er der 
specielle ønsker, kan det nævnes på dagen! 

Vel mødt! 

  

  

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 
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1. Mariehøns og snegle i hobetal  
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Liv på forakslen – 
mange mariehøns 
og snegle 

Jørn Jørgensen fra Jerslev på Sjælland har sendt disse billeder, som dels er taget efter morgen 
sprøjtning mod svampe i vinterhveden og dels i en havremark. Billedet til venstre viser en meget 
”levende foraksel” efter at der er kørt igennem afgrøden. 

  

Mariehøns og snegle i hobetal på 
foraksel efter morgensprøjtning. Foto: 
Jørn Jørgensen, Jerslev Sjælland 

Snegle på havre. Foto Jørn Jørgensen, Jerslev Sjælland 

 

http://www.frdk.dk/
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

Mariehøns 
bekæmper lus 

De mange mariehøns bekæmper bladlus, hvilket Jørn ikke har behandlet mod i de sidste mange 
år, hvor han har dyrket efter principperne i Conservation Agriculture. I FRDKnyhedsbrev nr. 26 

fra sidste uge, beskrev jeg, at der er forskel på midlers skånsomhed mod mariehøns, og her har 
Pirimor G ingen effekt på dette nyttedyr. 

Pas på snegle i år Jørn mener, at med det antal snegle han ser på nuværende tidspunkt, så er der grund til at være 
særlig opmærksom ved etablering af den næste afgrøde, hvor der skal sættes ind med 
bekæmpelse straks efter etablering. 

  

 

2. Udfordring med raps i sædskiftet - skal den ud af markplanen? 
Af PløjefriRådgiver Anders Smedemand Musse, KHL asm@khl.dk 

Sorte skyer over 
raps dyrkning? 

Ingen er vel i tvivl om at raps i sædskiftet er godt for dyrkningssikkerheden (udbyttepotentialet) 
og ukrudtsstrategien på bedriften. Men der er bestemt også udfordringer med raps i sædskiftet. 
 

 

Er der sorte skyer (udfordringer) over raps-dyrkningen i Danmark vi ikke kan klare? 

 

Er der økonomi i 
rapsen? 

Rapsen er en økonomisk tung afgrøde at dyrke. Der skal ofte mange og dyre sprøjtninger til 
gennem vækstsæsonen for at komme i mål.  Derfor er det ganske naturligt at nogle stoppe op 
og overveje om raps fortsat skal være i sædskiftet. Men ikke alt kan umiddelbart omsættes i 

kroner og ører. Ikke mindst inden for pløjefri dyrkning kender vi vigtigheden i at bryde 
sædskiftet med andet end korn- og frøafgrøder. Vi sætter pris på en sund jord og en god 
resistensstrategi over for ukrudtet. Personligt mener jeg dog, at nogle af vækstregulerings- og 
svampesprøjtningerne kan minimeres i et vist omfang. Mange landmand tænker kilo og ikke 
kroner. Hvad koster det ikke at køre sprøjten ind i rapsen 10-14 gange i løbet af sæsonen (prøv 
bare at regne efter!) – Om ikke andet, skal man starte med at vurdere, hvad udbyttepotentialet 

på den givne jordtype er, inden man bestiller kemien. 

mailto:asm@khl.dk


 
 

  
 

Efterafgrøder 
kontra kålbrok 

Der har dog de seneste år jævnligt været debat om vores korsblomstrede efterafgrøder reelt går 
ind og opformerer eksempelvis kålbrok, og dermed truer rapsdyrkningen i Danmark. I årtier har 

vi sagt, at risikoen for opformering af kålbrok ved dyrkning af olieræddike er markant mindre 
(stort set nul) end ved dyrkning af gul sennep. Dette er der dog de seneste år sået tvivl om, 
efter man flere steder har fundet kålbrok i jomfruelige vinterrapsmarker, og hvor der har været 
olieræddike som efterafgrøde. En undersøgelse i 40 olieræddikemarker viste i oktober 2018 at 
der blev fundet kålbrok i olieræddikerne i 15 pct. af markerne (svage angreb), mens der blev 
fundet spildrapsplanter i 80 pct. af markerne og hvor 45 pct. af disse marker havde relativ 
kraftige angreb af kålbrok i spildrapsen. Det er altså mere spildrapsen i olieræddike-

efterafgrøden der er problemstillingen end det er olieræddiken i sig selv. Skal vi så bare droppe 

rapsen? Nej – vi skal bare tænke os om! God landmandspraksis, hvor korsblomstret ukrudt 
bekæmpes effektivt hvert år bør være et must. Det koster meget lidt, og et nyt efterårsmiddel til 
vintersæden som Mateno DUO der indeholder et nyt aktivstof, virker som en oplagt 
blandingspartner med Boxer til det kommende efterår i vintersædsmarkerne. Vi skal holde et 
sundt sædskifte med minimum 5 rapsfrie år. Samtidig skal vi vælge de korsblomstrede 

efterafgrøder fra f.eks. i vores frivillige efterafgrøder.  I FRDK-regi er kreativiteten og 
mulighederne for valg af efterafgrødeblandinger heldigvis mange.  

Kålbrok resistente 
sorter 

Kunne vi så ikke bare vælge kålbrok-resistente vinterrapssorter? Umiddelbart lyder det jo oplagt, 
men resistens betyder ikke garanti for ingen kålbrok. Sorterne har blot et resistensgen imod den 
overvegne smitterace vi har i Danmark. Men der findes andre racer, som kan angribe de 
resistente sorter. Samtidig er udbyttepotentialet mindre. Kålbrokresistente sorter skal derfor kun 
anvendes i forbindelse med f.eks. sammenlægning af flere marker, og hvor man måske på en af 
markerne går på kompromis med de 5 rapsfrie år. 

Snegle og 

rapsjordlopper 

Etableringen byder for mange landmænd også på udfordringer med hensyn til snegle og 

rapsjordlopper. Gentagne striglinger inden etableringen, er nummer et i kampen mod sneglene. 

(den grønne bro i forfrugten forventes naturligvis være elimineret inden høsten). Efter at det 
ikke længere er tilladt at bejdse rapsfrø med neonikotinoider, står vi med endnu en udfordring. 
Med neonikotinoid-bejdsen havde vi ro for rapsjordloppe-angreb i den meget følsomme 
fremspiringsfase til og med kimbladstadiet. De tilbageblevne bejdsemidler har stort set ingen 
effekt på jordlopperne. Engelske og tyske undersøgelser har de seneste år vist et potentiale i 
mindre angreb af jordlopper ved samsåning (companion crops) af raps og en anden 
korsblomstret afgrøde (f.eks. gulsennep). Desværre var udbyttet mindre og der blev observeret 

problemer med at blandingspartneren havde svært ved at udvintre og dermed i konkurrence 
med rapsen i foråret. Opformeringen af kålbrok har man ikke undersøgt. Samsåning med 
kvælstoffikserede arter og honningurt vurderes ikke at have effekt på rapsjordlopper, men har til 
gengæld andre gode effekter såsom frigivelse af hårdt bundne næringsstoffer (honningurt) og N-
fiksering (kløverarterne). Så ja, der er udfordringer med dyrkning af raps i sædskiftet, men ikke 
udfordringer vi som landmænd ikke kan klare, hvorfor rapsen fortsat vil have en plads i 
markplanen hos mange. 

 
God sommer og høst. 

  

 

3. God etablering af vinterraps er afgørende for et højt udbytte 
Af Erik Sandal, PløjefriRådgiver, LMO ers@lmo.dk 
 

Positive erfaringer 
med pløjefri 
etablering   

I det følgende nævnes de forhold omkring pløjefri etablering af vinterraps, som du bør have 
fokus på allerede nu. Der er så mange positive erfaringer med pløjefri etablering af vinterraps, at 
mange ellers pløjende landmænd foretrækker denne metode. Dels på grund af tidsbesparelse i 
en travl periode og dels fordi slemning af såbedet undgås.  

mailto:ers@lmo.dk


 
 

  
 

  
Foto: Erik Sandal, LMO 

 

Kålbok Har du begrundet mistanke om kålbrok i marken kan du evt. vælge en sort som er tolerant mod 
kålbrok f. eks. Alasco. Herudover kan kalkning nedsætte risikoen. Du kan evt. udtage en 
jordprøve nu og så lidt gul sennep i potter og sætte dem i drivhus. Hold dem godt vandet hen 
over sommeren. Efter en måneds tid vil du kunne finde kålbrok på rødderne. Vær opmærksom 
på dyrkning af tolerante sorter kun er en nødløsning. Dyrkes disse sorter flere gange vil deres 
tolerance ikke længere være effektiv.  

Sortsvalg Det er min helt klare anbefaling at anvende hybridsorter til pløjefri etablering. Disse besidder en 
væsentlig bedre ”grokraft”, hvilket kan være afgørende under pløjefri etablering, hvor såbedet til 

raps kan være lidt udfordrende. Der er et hav af gode velafprøvede hybridsorter. Vælg gerne to 

til tre afhængig af hvor stort areal du skal have. Hvor du satser på tidlig såning i begyndelsen af 
august kan det være en fordel at vælge sorter med tolerance overfor rapsrødsort f.eks. Artemis 
eller Architect. Herudover foretrækker jeg sorter med skulpeopspringsresistens.  
Se SortInfo på sotinfo.dk 

Plantetal Det optimale plantetal afhænger af såmetoden. Hvor der bredsås med rækkeafstand på 12-20 
cm vil en udsædsmængde på 35-40 frø pr. m2 være passende. Ved rækkesåning på 30-50 cm 
vil 25-30 udsåede frø pr. m2 være passende. 

Forberedelse mod 
snegle 

I praksis har strigling eller øverlig harvning straks efter høst evt. gentaget efter 8 dage, vist sig 
effektiv mod snegle. Hvis de ter nemt at finde snegle i marken, så husk at sneglegift skal 

udbringes straks efter såning med 3-4 kg – som evt. gentages hvis sneglekornene ædes. Det er 
på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om evt. snegle angreb. Ingen tvivl om at 
bestanden blev reduceret af sidste års tørke, mens vejret lige nu er gunstigt for snegle, se 
billede fra Sjælland øverst i nyhedsbrevet! Er der meget bundukrudt i marken, bør du overveje 
at nedvisne marken med glyphosat før høst, da dette ellers er ”guf” for sneglene. 

Halmhåndtering Det er normalt nemmest at få en god etablering af vinterrapsen hvis halmen fjernes efter høst. 
Hvis halm er fjernet, vil de fleste såmaskinetyper kunne etablere rapsen uden problemer. På 
bedrifter, hvor halm ønskes snittet og der skal sås uden forudgående jordbearbejdning bør du 

overveje at sætte høj stub, så såmaskinen har mindst mulig halm at arbejde i.  

Etablering –  

overvej allerede  
nu din såteknik 

Du bør allerede nu overveje hvilken såteknik du vil anvende. Har du selv kapacitet til rettidig 

etablering eller skal du evt. leje til at få arbejdet udført? Raps etableres sikrest i en porøs jord. 
Det betyder at du afhængig af jordstrukturen i marken skal overveje om der er behov for 
egentlig løsning af jorden i 15-20 cm dybde inden såning. Dette er vigtigst på lettere jordtyper 
eller lerjord hvor jordstrukturen ikke er optimal. I disse tilfælde kan grubbesåning være en rigtig 
god løsning. Andre muligheder er såning med stubharve påmonteret udstyr til spredning af frø. 
Endelig kan såmaskiner med mulighed for dybere jordløsning i samme arbejdsgang være en 

mulighed. På jorde med bedre jordstruktur kan en opharvning før såning i 10 – 15 cm være en 
mulighed, men ulempen er at jorden let genpakker ved såning. Direkte såning helt uden 
jordløsning egner sig kun hvor jorden via flere års pløjefri dyrkning har fået en så god 
jordstruktur, at jorden naturligt er løs og porøs. Det er jo ikke sandsynligt at vi i år får samme 

løse jord som efter sidste års tørke. 



 
 

  
 

Eftervirkning af 
ukrudtsmidler 

Sidste år blev en del rapsmarker hæmmet som følge af at ukrudtsmidler anvendt i vintersæden i 
foråret ikke var nedbrudt. Vi så eksempler fra både Broadway, Atlantis, Cossack og Mustang 

Forte. Jeg har dog ikke set tilfælde, hvor det var helt ødelæggende for vinterrapsen. Vi har ikke 
tidligere set det så udbredt, og vi må derfor antage at årets nedbør har betydet at  
ukrudtsmidlerne er nedbrudt så meget, at det ikke får indflydelse på vinterrapsen i år.  

   
 
 

 4. Skal der sås andre afgrøder sammen med rapsen? 
Af Erik Sandal, PløjefriRådgiver, LMO ers@lmo.dk 
  

Erfaringer? Der har de senere år været en del interesse for at iblande andre afgrøder i rapsen ved 
etablering. Formålet kan dels være at tilføre rapsen kvælstof, dels at hæmme angreb af 
rapsjordlopper og endelig at hæmme ukrudt. Hvad er egentlig erfaringerne med dette? 
 

 
Linser i samdyrkning med vinterraps. Foto: Sara Singla, landmand i Frankrig 

Hestebønner Der er en del landmænd, som har eksperimenteret med at så hestebønner i vinterrapsen. 
Formålet har primært været at sørge for kvælstof til rapsen. Erfaringerne har været blandede. 
Det er muligt visuelt at se en effekt, men jeg har endnu ikke hørt om udbytte fremgang. 
Udfordringen er at det kræver særlig såteknik at placere hestebønnerne i den rigtige dybde 5-7 

cm samtidig med såning af raps, dels at omkostningen til udsæd er høj (En del har dog anvendt 
hjemmeavlet udsæd, men den skal jo være gemt fra sidste år).  Herudover kan hestebønne 
være medvirkende til at vinterrapsen strækker sig i efteråret, hvilket jo skal undgås. Trods de 
gode intentioner ser det ikke ud til at metoden giver de ønskede resultater. 

mailto:ers@lmo.dk


 
 

  
 

Samdyrkning og 
rapsjordlopper 

Der er forskellige erfaringer/forlydender om, at isåning af bælgplanter kan nedsætte angreb af 
rapsjordlopper. I FRDK nyhedsbrev nr. 14 har Kim Møldrup Danbred i Rumænien således fortalt 

om et væsentlig mindre behov for bekæmpelse af skadedyr i vinterraps, som var samsået med 
Alexandinekløber. Sara Singla som optrådte på Plantekongressen har ligeledes vist billeder, hvor 
vinterraps samsået med linser tilsyneladende gik fri for angreb. Der er ikke i Danmark 
gennemført forsøg med dette interessante emne, som er ekstra aktuelt da rapsudsæden ikke er 
bejdset mod rapsjordlopper længere. I både England og Tyskland er der gennemført forsøg med 
iblanding af forskellige arter for at se om angreb af rapsjordlopper kan minimeres.  I disse forsøg 
er der anvendt både bælgplanter og typer af korsblomstrede eks. gul og hvid sennep. Der har 

kun været begrænset effekt af bælgplanterne, mens en blanding af korsblomstrede har nedsat 

angrebet væsentligt. Det er dog efter min vurdering ikke en gangbar løsning med 
korsblomstrede planter, da de jo vil bidrage væsentligt til opformering af kålbrok, og desuden 
har vist sig at nedsætte udbyttet af rapsen. En fordel ved bælgplanterne vil dog være at de kan 
vedligeholde markens aktive bestand af Mykorrhiza svampe. 

Ukrudt Kan samdyrkning med raps hæmme ukrudt? I teorien ja, men det er jo en balance, fordi en 
stærk hæmning af ukrudt også kan hæmme rapsen. Inkarnatkløver er formentlig bedste bud, 
men også denne har i udenlandske forsøg kostet udbytte i vinterrapsen. Endelig skal du være 

opmærksom på at bælgplanterne ikke tåler Belkar og formentlig også hæmmes af 
Command/Centium. Konklusionen er derfor, at vi ikke lige nu kan give en klar anbefaling for at 
etablere andre afgrøder med vinterraps, da vi stadig er på det eksperimenterende plan. Det er 
absolut et spændende emne som fortjener større opmærksom fremover. Måske kan udlæg af en 
kløverblanding om foråret med efterfølgende direkte isåning af vinterraps være noget der også 
skal arbejdes på.  

Facebook gruppe 

om samdyrkning af 

pløjefri afgrøder 

FRDK har oprettet en facebook gruppe ”Samdyrkning i pløjefri afgrøder”, som kan tilgås her, 

hvis du allerede er logget in på Facebook. Ellers kan du søge på gruppen i søgefeltet i Facebook. 

Gruppen vil fremover blive et samarbejde mellem FRDK og Roskilde Universitet (RUC) og er 
tænkt som en gruppe hvor alle interesserede deler sine erfaringer, enten fra forsøg eller praksis. 

  

 5. Sortsvalg af vintersæd til pløjefri dyrkning 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk samt Søren Søndergaard, Vestjysk sos@vestjysk.dk 
 

Sorter af 
vinterhvede, 

vinterbyg og 
vinterrug 

Forhandlere af vintersæd til den kommende sæson er klar med bestillingssedlen. De enkelte 
firmaer har nye sorter at byde på, men udbudsmængden af de nye sorter er ofte lave og kræver 

tidlig bestilling. I den forgangne sæson har der været udfordringer med især gulrust i 
vinterhvede, men også septoria på grund af den våde maj måned. Det er vigtigt at vælge så 
sunde sorter som muligt, og når det gælder pløjefri dyrkning, skal der især fokus på de 
sygdomme, som smitter via planterester, for eksempel bygbladplet og skoldplet i vinterbyg, 

fusarium og hvedebladplet (DTR) i vinterhvede og meldrøjer i vinterrug. Udover sundhed er det 
vigtigt, at der anvendes en stråstiv sort, da lejesæd giver problemer med den efterfølgende 

halmhåndtering. 

Sortsblandinger Ved at vælge en sortsblanding får man en 

større robusthed i forhold til alle sygdomme. 
Det har ofte vist sig at en blanding af sorter 
giver et større udbytte end gennemsnittet af 
de enkelte sorter, idet sygdomstrykket er 
lavere end ved dyrkning af de enkelte sorter. 
Desværre er sortsblandinger dyre at fremstille 
og derfor også at købe og der er ikke 

umiddelbart meget at vælge imellem på 
markedet. Sortsblandinger produceres ofte til 
sidst og er derfor ikke egnede til tidlig såning. 

 
 Foto: Søren Søndergaard, Vestjysk 

 

https://www.facebook.com/groups/741258052895769/?source_id=617817138339775
file:///C:/Users/hsc/Sync/FRDKnyhedsbrev_FRDKnyt_FRDKhjemmeside_Facebook/04_FRDKnyhedsbreve/2019/Nr28/hsc@frdk.dk
mailto:sos@vestjysk.dk


 
 

  
 

Gødskning sammen 
med såning? 

Ved store halmmængder, meget kold jord, forfrugt havre eller ingen/ringe tilførsel af 
husdyrgøning, kan det være en god ide at tilføre 10-20 kg kvælstof pr. ha samtidig med 

etablering. Erfaringer viser, at især vinterbyg har glæde af lidt svovlsur ammoniak, som desuden 
har gavnlig effekt på optag af det vigtige næringsstof mangan. Vinterrug kan på den skarpe 
sandjord med fordel tildeles dybstrøelse inden etablering, på grund af den langsomme frigivelse 
af kvælstof. Såfremt forfrugten er vinterraps eller bælgsæd, bør der generelt ikke være behov 
for tilførsel af kvælstof. 

Se tabeller i 
vedlagte PDF 

Vedlagt dette nyhedsbrev som PDF, finder du en oversigt over de sorter af vinterhvede, 
vinterbyg og vinterrug, der lige nu er i handelen. 

  

 6. Firma i USA vil betale landmænd for at oplagre CO2 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Fremme af 
Conservation 
Agriculture 

I USA vil et firma ifølge Financial Times nu til at betale landmænd for at oplagre CO2 i jorden. 
Det er et spændende initiativ, som - hvis det virker - vil fremme Conservation Agriculture 
yderligere..... 
 
Se link 

 

 
Foto: Financial Times 

  

 7. Novo Nordisk Fonden tildeler 203 mio. kr. til forskning 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Formål at sikre 
mere bæredygtigt 
landbrug efter 

biologiske metoder 

Planteforskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU, er sammen med et internationalt 
forskerhold blevet tildelt 203 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden – heraf går 50 mio. kr. til 
planteforskerne fra Aarhus Universitet. Forskningsprojektet går ud på at skabe grundlæggende 

viden om planters interaktioner med de komplekse samfund af mikroorganismer, der lever i og 
omkring dem. Ambitionen er at øge fødevareproduktionen og sikre tilstrækkelig mad til en 

voksende verdensbefolkning ved at skabe et smartere og mere bæredygtigt landbrug, der 
bygger på biologiske metoder. 

mailto:hsc@frdk.dk
https://www.ft.com/content/83c1da2a-8c70-11e9-a1c1-51bf8f989972?fbclid=IwAR0VjzcTN3p2lvR7VqtySw9roVLQaBvxYzc_OdNcxoLdBZaS5X-P61851-M
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

 
Plantemolekylærgruppen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik i Aarhus (fra venstre): adjunkt Simon 
Kelly, lektor Simona Radutoiu, adjunkt Dugald Reid, lektor Stig Uggerhøj Andersen, adjunkt Kasper Røjkjær 
Andersen og professor Jens Stougaard. Foto: Lisbeth Heilesen/AU. 

Største bevilling 

nogensinde inden 
for landbrug 

Novo Nordisk Fonden har valgt at støtte det internationale projekt kaldet ”Collaborative Crop 

Resilience Program (CCRP)” med 203 mio. kr. over seks år. CCRP programmet har en ambition, 
en størrelse og et tidsperspektiv, der helt sikkert vil bidrage til at opnå en fundamental 
forståelse, der senere vil kunne anvendes i praksis. Bevillingen er den hidtil største 
enkeltbevilling til et forskningsprojekt inden for landbrug i Danmark. 

Læs hele artiklen På Aarhus Universitets hjemmeside kan du læse hele artiklen her. 

  

 8. FRDK medlem reklamerer ved lokal sportsfest 
Af Hanne Schønning, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Tak for reklame 😊 

  
Foto: Jesper Thorøe, Lunderskov 

 

 Det var populært ved den lokale sportsfest i Skanderup/Hjarup at hoppe rundt på big baller 
leveret af Jesper Thorøe i Lunderskov. Mere populært end to hoppeborge lige ved siden af! 

Jesper driver jorden pløjefrit med direkte såning, og kunne ikke lade være med at reklamere lidt 

for både det og FRDK – tak for det 😊 

  

http://mbg.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/et-internationalt-forskerhold-modtager-203-mio-kr-til-at-skabe-mere-produktive-afgroeder/
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

 

9. Tænketanken Frej inviterer til event om fremtidens 
bæredygtige fødevareproduktion - 24. juni i Aarhus 
Af Jonas Korsholt, landmandselev, FRDK medlem og frivillig i Tænketanken Frej, 

jonaskorsholt@gmail.com 
 

Frej inviterer til 
event CRIPR -DNA 
som værktøj 

Kom med når Tænketanken Frej sammen med IDA udforsker fremtidens bæredygtige 

fødevareproduktion. Fødevareerhvervet ser teknologier som GMO og forskernes nyeste genetiske 

værktøj CRISPR, som en del af en mere bæredygtig fødevarefremtid.  

 

I en fødevaremæssig sammenhæng kan præcis redigering af planters DNA med CRISPR bl.a. 

gøre det muligt at udnytte planters næringsstoffer i højere grad og at forbedre egenskaber, som 

kan give færre sprøjtninger. Dermed kan CRISPR bruges som alternativ og supplement til 

landbrugets brug af bl.a. pesticider og gødning. Men gang på gang bliver det afvist af 

forbrugerne, der ser teknologierne som unaturlige og potentielt farlige. Er CRISPR virkelig vejen 

frem, kan det være farligt og vil forbrugerne acceptere det i fremtidens fødevareproduktion? 

Det vil Frej og IDA finde ud af. Deltag i et spændende og oplysende arrangement og bliv klogere 

på fremtidens bæredygtige fødevareproduktion.  

 

Her kan du blandt andet glæde dig til at høre: 

 

• Michael Palmgren, professor i plantefysiologi ved KU 

• Rasmus Hjortshøj, forædler ved Sejet Planteforædling og medlem af European Seed 

Association 

• Andreas Christiansen, PhD i filosofi og postdoc ved KU 

• Poul Pettersson, medlemsdirektør i Arla og ophavsmand for GMO-fri mælk 

 
Læs mere på facebook 
 
Tid: 24. juni 2019, kl. 17-19 

 
Sted: FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C 

 

Billetter (50 kr.) købes her 

  

  

 Med venlig hilsen 

 FRDK 

 

mailto:jonaskorsholt@gmail.com
https://www.facebook.com/TaenketankenFrej/
https://www.facebook.com/events/352160152291514/
https://frej-taenketank.ticketbutler.io/da/e/crispr-dna-som-vrktj/?fbclid=IwAR1VaFFD9buSdyGX4a7qmxpH-qIjxFRusv_1JgopLRqY-BmtB4Z3lQJCRb4
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1. FRDK tilbyder pløjefri rådgivning   
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 

PløjefriTjek – hvis 
du har spørgsmål 
du gerne vil have 

besvaret 

En del medlemmer har nu fået gennemført et PløjefriTjek gennem en af vores dygtige 
PløjefriRådgivere. De har fået svar på nogle spørgsmål, blandt andet: 
 

* Kan jeg forbedre økonomien? 

* Kan jeg spare tid? 

* Kan jeg bruge egne maskiner? 

* Kan jeg sprøjte mindre? 

 

Tilbuddet er et nyt beslutnings-værktøj til alle landmænd, hvor man ved kvalificeret sparring 

kommer godt i gang med pløjefri dyrkning og direkte såning 

Sund jord er målet 

  
En sund og levende jord er ofte resultatet efter en omlægning til pløjefri dyrkning og direkte såning. Foto: 

Niels Damsgaard Hansen  
 

Et PløjefriTjek tager 
udgangspunkt på 

din egen bedrift 

Du får en gennemgang af: 

* Din jordtypes egnethed  

* Anvendelse af egne maskiner 

* Udfordringer i forhold til ukrudt 

* Optimalt sædskifte 

* Anvendelse af efterafgrøder  

http://www.frdk.dk/
mailto:hsc@frdk.dk


 
 

  
 

Vil du tilmelde dig 
eller vide mere? 

Synes du dette lyder interessant og vil du tilmelde dig et PløjefriTjek eller høre mere om det?  
 

Kontakt Hanne Schønning på: e-mail hsc@frdk.dk eller tlf. 30 66 40 72.  
 
Hvis du vil se hvilke PløjefriRådgivere vi har tilknyttet samt have yderligere oplysninger, så se 
mere på hjemmesiden (link)  
 
Du kan også læse mere i den pjece, der er vedlagt denne uges nyhedsbrev! 

  

 2. FRDK tilbyder PløjefriUngeKlub samt ERFA gruppe i grovfoder 
Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK hsc@frdk.dk 
 

Erfaringsudveksling 

motiverer det 
daglige arbejde 

  

Foto: Hans Henrik Pedersen, FRDK Foto: Kasper Kjær Jensen, SAGRO 

  
 

PløjefriUngeKlub- 
hvis du har unge 
ansatte 

* Har du en ung ansat på din pløjefrie bedrift? 

* Skal den unge motiveres til at lære mere om pløjefri dyrkning? 

* Vil en sparring med andre være interessant? 

 

På fire møder fordelt over året går vi i dybden med både teoretiske, faglige og praktiske emner. 

Der bliver både gravet i jorden og hørt om forskningsresultater. Mulighed for AMU-tilskud og 
derfor hele molevitten til små 2.000 kr. pr. deltager 

ERFA med fokus på 
majs og græs 

Der er støt stigende interesse for at dyrke grovfoder pløjefrit og derved også interesse for at 
deltage i erfaringsudvekslinger i form af ERFA grupper. I sidste uge fik deltagerne i majsmødet 
et godt indblik i at dyrke både græs og majs pløjefrit og det er tanken at deltagerne fremover 

skal mødes nogle gange i løbet af året. Så længe der er forholdsvis få deltagere med stor 
geografisk spredning, bliver det færre møder fra f.eks. kl. 10 til 15. Efterhånden som flere 
melder sig til, kan der afholdes mere lokale møder af kortere varighed og med mindre geografisk 
spredning. 

Tilmeld dig Kontakt Hanne Schønning på: e-mail hsc@frdk.dk eller tlf. 30 66 40 72 for tilmelding eller for at 

høre mere om de to tilbud! 

  

mailto:hsc@frdk.dk
http://www.frdk.dk/single-post/2019/01/22/FRDK---Pl%C3%B8jefriTjek---et-nyt-beslutnings--v%C3%A6rkt%C3%B8j
mailto:hsc@frdk.dk
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3. Håndtering af halm i det pløjefrie dyrkningssystem 
Af Poul Erik Jørgensen, PløjefriRådgiver Centrovice pej@centrovice.dk 
 
 

Husk at halm har en 
gødningsværdi 

Der er mange holdninger til halm – skal det bruges til foder, brændsel, strøelse eller 
flybrændstof, eller som føde for jordens organismer? I nogle områder er efterspørgslen på halm 
stor og prisen så god, at man fristes til at tage ”stikket” hjem nu og øge indtjeningen i marken. 
Vælger man dette, skal man huske at fratrække værdien af de gødningsstoffer halmen 
indeholder, typisk 12-15 øre/kg. 

 

 

Halmstrigling ved Peter Juul Eggersgaard, Tørring. Foto: Hans Henrik Pedersen 

Positive effekter af 

halmsnitning 

De positive effekter af at snitte halmen er velkendte, og mange oplever i praksis den forskel i 

jordens struktur man opnår ved nedmuldning over en længere årrække. Især lerjorde med lavt 
indhold af organisk stof bliver nemmere at bearbejde, smuldrer bedre og får mindre tendens til 
slæmning. Nedmuldet halm er på sigt med til at opbygge jordens humusindhold og dermed øge 
jordens evne til at holde på vand og næringsstoffer. Især på let jord opleves en bedre 
vandhusholdning efter flere års nedmuldning. Populært sagt er halm regnormenes føde, og 

regnormene er ekstra vigtige i ”ikke pløjet” jord, da de løsner og blander jorden, og samtidig er 
deres lodrette gange vigtige for afdræning af vand og for et godt luftskifte.  

Gode råd ved 
snitning 

Skal halmen snittes, er der en række faktorer, som er med til at sikre et godt resultat: 
• Sørg for jævn fordeling af halm og avner (juster spredeplader, skarpe knive og 

avnespreder) 
• Lav stubhøjde er som regel en fordel. Hvis der sås uden forudgående jordbearbejdning 

kan en høj stub være en fordel, da man får en mindre mængde af snittet halm. 
• Alternativt kan stubrester slås af med rotorklipper, hvorved der både sker en snitning og 

en fordeling af halmen. Dette sikrer også en god snitning i områder med evt. lejesæd og 

uens stubhøjde. 
• Efter høst skal der enten harves øverligt eller strigles med halmstrigle. Harvning giver 

mere sikker fremspiring af spildkorn, men man kan risikere af begrave frø af græsukrudt 
så dybt, at de ikke spirer. Samtidig kan marken blive sværere at komme på igen, hvis 
det sætter ind med regn. Derfor skal harvningen lige efter høst være øverlig (max. 5 
cm). 

Bjærgning af halm 

skal ske med omhu 

Hvis man vil sælge noget af sin halm, kan det med fordel være fra marker, hvor der planlægges 

vinterraps eller tidlig sået vintersæd. I tørre år har vi set eksempler på marker, hvor snittet halm 
på overfladen gør det vanskeligere at lave såbed. Tør jord der blandes med tør halm er en dårlig 
cocktail, fordi jorden udtørres yderligere, samtidig med at omsætningen af halm er minimal. Hvis 
der f.eks. skal etableres vinterraps, kan det være svært for frøene at finde fugt nok til at spire. 
Derfor kan fjernelse af halmen i nogle tilfælde give en bedre og mere sikker etablering. Vælger 
man at bjærge halmen, skal der være maksimalt fokus på at minimere skaderne fra kørslen med 
presser, halmvogne og læssemaskine. Især vogne og læssemaskine kører ofte med hårde dæk 

på ”kryds og tværs”. Husk også, at pressere og vogne nemt kan være med til at sprede 

ukrudtsfrø af f.eks. græsukrudt. 

mailto:pej@centrovice.dk


 
 

  
 

 

4. Relevante efterafgrøder i majs 
Af Brian Bastrup Søndergaard, Planteavlskonsulent LMO bbs@lmo.dk 
 

Der er endelig godt 
gang i majsen 

Majsen har nu endelig fået fart på efter varmen er kommet, og etablering af efterafgrøder i de 
marker der er længst fremme, er nu ved at synge på sidste vers. Ovenpå sidste års tørke kan vi 

hurtigt konstatere markant anderledes afgrøder i år, majsen fik en kraftig modstand fra starten 
og resultaterne i form af svingende størrelse på majsplanten og sågar enkelte beretninger om 
spiringsfusarium har vist sig. Overordnet set er majsen dog kommet godt med de fleste steder 

og rækkerne er så småt ved at lukke i de marker der er længst fremme. Derfor er det også på 
høje tid at tænke i efterafgrøder. 

Hvilke arter er 
relevante? 

Når fokus rettes mod efterafgrøder i majsen, 
har det traditionelt drejet sig om græs i form 
af rajgræs og hundegræs. Rajgræs er mest 
udbredt, da den er hurtig til at spire og 

kommer i gang inden majsen skygger for 
godt, mens hundegræs har en langsommere 
start, men til gengæld en mere kraftig vækst 
i efteråret. Hundegræs egner sig derfor bedre 
til en tidlig etablering, mens rajgræs er bedst 
ved en sen etablering. En ting der dog også 

er værd at tage med er, hvor hurtigt græsset 
starter forårsvæksten, da det har betydning 
for tidspunktet for nedvisning inden 

jordbearbejdning. Rajgræs starter tidligere i 
foråret, mens hundegræs er lidt længere tid 
om at komme i gang. 

 

 
Foto: Brian Bastrup Søndergaard, LMO 
 

 

Cikorie må nu 
anvendes som 
efterafgrøde 

Som noget nyt er det fra i år tilladt at anvende cikorie på kvægbrug der anvender 230 kg N 
reglerne, cikorie er god sammen med græsserne, da den har mere dybdegående rødder og 
samtidig er den lav i den overjordiske vækst, mens majsen står på marken. Cikorie bidrager 
også med en ikke uvæsentlig mængde organisk materiale og bør få en plads i efterafgrøderne, 
selvom den er dyrere end græsfrøene. Til gengæld kan du f.eks. lave en blanding med 7-8 kg 

græs og ca. 1 kg cikorie og dermed få en god effekt. 

  

 5. Status i græsmarkerne 
Af Brian Bastrup Søndergaard, Planteavlskonsulent LMO bbs@lmo.dk 
 

Gode udbytter i de 
to første slet 

Græsmarkerne nyder godt af de jævnlige perioder med regn og har indtil videre leveret godt på 
udbyttesiden og er derfor et helt andet kapitel i år. For langt de fleste har summen af 1. og 2. 

slæt efterhånden bidraget med et større udbytte end 2018 gjorde som helhed. Kløveren 
begynder også så småt at vise sig i nogle af de marker hvor den nærmest var ikke eksisterende i 
foråret. Det er derfor vigtigt at få gået markerne igennem og vurderet kløverbestanden – det er 
trods alt krumtappen i vores græsmarker! 

Vurder kløver 
bestanden og gød 
efter den 

Når du så har vurderet kløverbestanden, så brug den aktivt til at fordele din gødning efter, har 
du mindre end 15 pct. kløver, så øg tilførslen af kvælstof, mens du ved mere end 40 pct. kløver 
slet ikke bør tildele kvælstof til din kløvergræsmark. På den måde bruger du den samme 
mængde kvælstof, den bruges bare mere smart end du er vant til. 

Vurder udbytter 
inden omlægning 

Husk at holde øje med græsmarkernes vækst gennem sæsonen, få registreret udbytterne og 
vær opmærksom på væksten. Mange græsmarker har på grund af tørken fået et år mere og vi 

er derfor kommet bagud med omlægningen, mens nogle græsmarker bare aldrig er kommet 
ordentlig i gang igen efter tørken. Derfor kan det komme på tale at lægge flere græsmarker om 

end normalt. Sørg derfor for at have det rigtige grundlag til at træffe den beslutning på! 

mailto:bbs@lmo.dk
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6. God erfaring med skift fra rotorsæt til direkte såning 
Af Pløjefri planteavler Karsten Sørensen, Svinninge katrinedal@post.tele.dk 
 

Erfaringer med skift 
af såmetode 

Jeg sender her en beretning fra et forår, hvor jeg er gået fra Kuhn rotorsæt med seed flex skær 
til direkte såning med min nyindkøbte såmaskine. Her følger mine erfaringer med direkte såning 
af vårbyg efter forudgående efterafgrøder samt status på marken i dag! 

Multiva Forte er en 
funktionel maskine 

Efter 5 år uden plov – med forrygende succes – synes tiden inde til at der måtte ske noget mere. 
På vores ejendom er der snittet halm i over 30 år, så jorden er meget ”medgørlig”. Udfordringen 

med flere af de direkte såmaskiner er – efter min mening – en stor påfyldningshøjde, hvilket 
kræver at man er udstyret med noget seriøst læssegrej. Valget falder på en ny 3 meter Multiva 
Forte såmaskine. Maskinen opfylder til fulde mine krav, herunder bl.a. fornuftig påfyldningshøjde 
som min gaffeltruck kan klare, maskinen kræver ingen konstant olieflow, da den er 100 pct. 

mekanisk drevet. Den kræver kun lidt trækkraft, og derfor er dieselforbruget ved såning ganske 
beskedent. Maskinen er leveret med frontmonteret halmstrigle, som jeg forventer at anvende ved 
såning af efterafgrøder efter høst. Herudover er der monteret frøsåkasse, ikke fordi jeg dyrker frø, 
men for at have muligheden for at så flere ting samtidig. 

Det spidse dobbelte 
skiveskær leverer 
et kraftigt skærtryk 

  
Multiva Forte med dobbelte skiveskær til direkte såning. Foto: Karsten Sørensen, Svinninge 

 

Direkte såning i 
kraftig efterafgrøde 

Maskinen blev leveret midt i marts, og efter nogle få tilpasninger af forskellig art var vi klar. Den 
2. april rykkede jeg ud og såede vårbyg direkte i kraftig efterafgrøde, som få dage tidligere var 

nedvisnet med glyphosat. Maskinen kan levere et meget kraftigt skærtryk, langt mere end jeg 
indtil videre har haft brug for. Det meget ”spidse” dobbelte skiveskær går uden problemer igennem 
alle udfordringerne uden at lave hairpinning. Den brede trykrulle gør det nemt at styre sådybden 
under alle forhold. Efterharven, som maskinen blev leveret med, har indtil videre ikke været i 
brug, da den store mængde efterafgrøde ikke muliggjorde det. 

Gødningsplacering  
et must - i alt er 

tilført 90 kg N til 

maltbyggen 

Et af minusserne ved det system jeg havde, var jo klart, at der ikke kunne placeres gødning. Den 
opgave opfylder Multiva såmaskinen til fulde. Gødningen placeres separat via eget udløb i det 

dobbelte skiveskær, hvilket bevirker at gødningen ligger et par cm under kernens placering. Vi 

dyrker 2/3 af arealet med efterafgrøder og efterfølgende Maltbyg, derfor er muligheden for 
gødningsplacering perfekt. I foråret 2019 er der placeret 250 kg NPKS 10–9–18-8 på hele 
vårsædsarealet. En rigtig god og støvfattig gødning trods indholdet af fosfor. Jeg har totalt i 2019 
tildelt 90 kg kvælstof pr. ha til Maltbyggen. Kraftige efterafgrøder i efteråret 2018 med bl.a. 
bælgplanter/Alexandrinekløver m.m. ser til fulde ud til at levere resten. 

God fremspiring og 
rene marker 

April måned blev på vores breddegrader særdeles tør, men fremspiringen efter Multivaen har under 
alle forhold været perfekt. I skrivende stund (midt juni) har vi fået pænt med regn, og efter en  
kølig maj, står der nogle prangende flotte marker. Den tørre april kombineret med direkte såning 
har medført, at der kun er udført ukrudtsbekæmpelse i ca. halvdelen af bygmarkerne. Pløjefri 

dyrkning reducerer, efter min mening, ukrudtstrykket markant. Fem år uden plov og med stor 
vårsædsandel har gjort, at markerne nu stort set er rene for græsukrudt.  

mailto:katrinedal@post.tele.dk


 
 

  
 

  
Flot vårbygmark 26. juni, KWS Irina. 
Svampesprøjtet en gang med 0,4 Propulse + 0,3 
Comet Pro.  Vækstreguleret med 0,4 Terpal ved 
samme lejlighed den 4. juni, da jeg synes der er 
”læs på”. Foto: Karsten Sørensen, Svinninge 
 

Der er stadig en del efterafgrøderester tilbage på 
jordoverfladen, så der er masser af mad til ormene. 
Her 26. juni er det temmelig varmt og tørt, men 
det er meget tydeligt at jord der kun er rørt ganske 
lidt eller ingenting holder godt på fugten. 
Foto: Karsten Sørensen, Svinninge 

 

  

  

  

 Med venlig hilsen 
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