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Vil så majs 
sammen med 
kløver og cikorie
Med sin nye såmaskine 
til direkte såning vil 
Kaare Larsen forbedre 
både jord, mikromiljø 
og fauna i majsmarken. 
Eneste ukrudtssprøjt-
ning i majsen skal være 
glyphosat lige før frem-
spiring.

DIREKTE SÅNING

AF JØRGEN P. JENSEN

Med sin nye engelske Wea-
ving GB-såmaskine vil Kaare 

Larsen fra Dragstrup på Nordsjæl-
land i den kommende weekend 
begynde at så majs direkte i de 
grønne efterafgrøder.

- Vi sår en unit med de sædvan-
lige cirka 10.000 planter pr. hektar 
– men kun på hver tredje række, for-
tæller han onsdag formiddag ude i 
den kommende majsmark.

- Imellem majsrækkerne sår vi 
en række med kløver og en række 
med cikorie – også direkte i efteraf-
grøden.

Kløveren skal samle N op fra jor-
den, og cikorieplanternes rødder 
er dybe og gode til at bryde jorden 
op og give gode forhold for majsens 
rødder.

Lige inden de udsåede afgrøder 
kommer op, sprøjtes med glyp-
hosat til at fjerne efterafgrøden og 
ukrudtet.

- Så håber jeg at kunne spare den 
dyre to-delte ukrudtssprøjtning i 
majsen. Hvis det ikke lykkedes, og 
jeg må fortage en ukrudtssprøjtning 
hen i vækstsæsonen, så ryger både 
kløver og cikorie også.

Sår tidlige majssorter
Kaare Larsen sår så vidt muligt 
tidlige og middeltidlige majssor-
ter.

- Jeg ligger i et kystnært område 
og kunne godt så sildige majssor-
ter. Men jeg vælger de tidlige for at 
kunne styre kvaliteten af den ensi-
lerede majs ved mere fl eksibelt at 

kunne bestemme tidspunktet for 
majshøsten.

Efter majsen har Kaare Larsen 
ofte sået vinterhvede.

- Men det vil jeg nok undgå, da 
den fusarium-svamp, som ofte 
hærger majsen, også kan angribe 
den efterfølgende hvede.

Ud over besparelsen ved ikke at 
skulle bruge både mand- og trak-
tortimer på jordbehandling og må-
ske klare hele ukrudtssprøjtningen 
med en gang glyphosat, så lægger 
Kaare Larsen også vægt på at skåne 
naturen med sin direkte såmetode.

- Jeg har netop set viber, der har 
rede i vores nysåede mark. De slip-
per så med et enkelt sprøjt harmløst 
Roundup og kan ruge videre – frem 
for fl ere harvninger og ødelagt rede, 
konstaterer han.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

I denne efterafgrøde 
med stub, spildkorn og 

ukrudt skal Kaare Larsen 
snart så sin majs direkte.

Kaare Larsen viser med dette spyd, hvor let gennemtrængelig 
jorden er efter fl ere år uden jordbehandling. 
Fotos: Jørgen P. Jensen

Der er stadig kløver tilbage efter vinteren. I den kommende 
majsmark vil Kaare Larsen også så kløver og desuden cikorie.
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Sår vårbyg og 
majs direkte i den 
grønne efterafgrøde
Det er tæt på umuligt at 
se, at den grønne efteraf-
grødemark er en nysået 
vårsædmark. Kaare Larsen 
er meget spændt på hans 
eksperimenterende måde 
at så og ukrudtssprøjte på. 
– Lykkedes det, sparer jeg 
rigtig meget, siger han.

DIREKTE SÅNING

AF JØRGEN P. JENSEN

- Det er ret vildt, smiler Kaare 
Larsen, mens vi i går formiddags 

går ude i hans nysåede havremark.
Marken er fuld af grøn og frodig ef-

terafgrøde, og absolut ingen kan se, 
at her er en færdigsået vårsædsmark.

Hvis hans nye såmetode, som han 
bruger for første gang her i dette forår 
til at så vårbyg, havre, raps og helsæds-
majs, giver en lige så god afgrøde, som 
den mangeårige og traditionelle så-
metode gør, så kan han spare mange 
udgifter.

Han sår direkte i den uberørte, grøn-
ne efterafgrøde, som han efterfølgende 
sprøjter med glyphosat inden afgrø-
dens fremspiring.

- Så håber jeg at spare ukrudtssprøjt-
ningen i afgrøden, ligesom vi jo undgår 

al jordbehandling og såbedstilbered-
ning, understreger Kaare Larsen.  

Ny såmaskine i DK
Han driver slægtsgården Brunbjerg-
gård ved Dragstrup på Nordsjælland 
med i øjeblikket godt 300 hektar og 
180 RDM-køer.

Sædskiftet er med halvdelen til majs 
og græs som grovfoder og halvdelen 
med vinterhvede, vårbyg, havre og raps 
som salgsafgrøder.

- Jeg har i nu otte år arbejdet med 
pløjefri dyrkning via conservation ag-
riculture. Og efter længere tids over-
vejelser og undersøgelser har vi netop 
indkøbt en engelsk såmaskine af mær-
ket Weaving GD, som er beregnet til 
direkte såning.

Vårbyg og havre
Den har han foreløbig brugt til at fær-
digså vårbyg og havre direkte i efteraf-
grøderne.

- Såmaskinen kan ikke så i pløjet jord. 
Den skære en rille i den tilgroede jord, 
og løfter den for at placere såsæd og 
gødning i jorden, som derefter trykkes 
til at et gummihjul.

- Indtil nu skulle der kun kører gan-
ske få af disse såmaskiner i Danmark. 
Indkøbsprisen er cirka den samme 
som for en traditionel såmaskine, si-
ger han.

Koldt vejr for afgrøderne
Kaare Larsen går meget op i at udtæn-

ke de bedste såbetingelser især ved at 
fremme de biologiske forhold i jorden.

- Egentlig tilsidesætter jeg en god 
del af begrebet Godt Landmandskab 
ved at undlade jordbehandling og ved 
ikke at lave et traditionelt såbed med 
løs, varm og smuldret jord til at dække 
såsæden.

Nu skal såsæden spire frem nede i 
det kolde og mørke miljø mellem den 
tilgroede stubmark med efterafgrøde, 
spildkorn og ukrudt.

- Det gælder ikke mindst i år efter den 
lune og frostfrie vinter, siger han og 
lægger ikke skjul på, at han er spændt 
på fremspiring, og om han kan helt 
undlade ukrudtssprøjtning udover 
nedvisning med glyphosat inden frem-
spiring af afgrøden.

- Jeg prøver så vidt muligt at dyr-
ke et par hektar med forskellig antal 
harvninger eller traditionel såning, så 
jeg kan sammenligne direkte.

Meget vil afhænge af vækstbetingel-
serne i de kommende uger. Og forelø-
big har de seneste ugers kolde nætter 
og hårde blæst med stærk sol bremset 
vinterafgrøderne.

- I starten af marts så vinterhveden 
mere lovende ud, end den gør nu, på-
peger Kaare Larsen, da vi kører tilbage 
fra hans nysåede og tilgroede marker.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

Der er netop indkøbt denne engelske Weaving 
GD-såmaskine til direkte såning. Der er kun få af denne 
type i Danmark.

Kaare Larsen viser de to skiveskær, der skære en rille i 
jord og efterafgrøde for at placere såsæd og gødning i 
jorden.

Den nysåede havre er lige netop spiret.

Der er seks meter arbejdsbredde og indtil fi re 
forskellige såkasser til gødning, såsæd og for eksempel 
sneglegift.

Kaare Larsen har en kvæggård med 180 RDM-køer ved 
Dragstrup på Nordsjælland. Fotos: Jørgen P. Jensen

Denne mark er en 
færdigsået vårsædsmark. 

- Nu skal den sprøjtes 
med glyphosat lige inden 

fremspiring, fortæller 
Kaare Larsen


