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FORBEREDELSE OG OPSTART ER VIGTIGST

 Efterafgrøder – hvilke fordele har vi set?

 Pløjning – gennemskæring langsom kørsel og ikke for bredt

 Harvning – jævnt! – hellere en gang for meget end en gang for lidt

 Falsk såbed – hvis vejret tillader det

 Jordforhold – alt afhænger af året. Ikke to år er ens



SÅNING - HVORDAN ER DET BEDST FOR OS?

 Ærter og hestebønner er Cameleon 8 m, det bedste valg – perfekt dybde –
langsomt!

 Korn bruger vi Horsch pronto 6 m, for kapacitet og bredsåning, men også 
brug af cameleon

 Raps; bruges begge maskiner begge på 25-30 cm rækkeafstand, overvejer 
bredsåning



BLINDSTRIGLING

 Det vigtigste redskab og arbejdsopgave i 
økologi

 2-4 dag første gang med grov strigling

 7-10 dag anden gang med grov strigling

 15 km i timen er bedst

 Enorm kapacitet – burde bruges 
konventionelt



UDLÆG GRÆSFRØ MED STRIGLE
 Sidste strigling

 Vejrafhængigt

 Stor kapacitet

 Godt i ærter og hestebønner

 Svært at se frø ved stor bredde og 
hastighed

 Overvejer at stoppe med denne metode

 Kræver nedbør lige efter såning



UDLÆG GRÆSFRØ MED RADRENSER

 Cameleon er sikker men 
langsom metode

 Kræver fugt i jorden

 Kan gøres sent med 
rækkeafgrøder

 Godt resultat i hestebønner

 For sent i vinterhvede i forår



UDLÆG GRÆSFRØ MED RADRENSER



FREMTIDIG UDLÆG AF GRÆSFRØ 
HOS OS

I korn vil vi prøve følgende forsøg:

 Så samtidig med korn i foråret

 Så ved sidste blindstrigling

 Så ved radrensning 14-21 dage efter 
såning

 Så renbestand på rækker om sommeren



FREMTIDIG UDLÆG 
AF GRÆSFRØ 
HOS OS

 I hestebønner ved 
radrensning ikke for sent

 I ærter med strigle ved 
fugt i jorden eller 
kommende regn

 I ærter med radrenser 
ved mindre fugt i jorden



AFPUDSNING EFTER DÆKSÆD

 Hurtig afpudsning for lys til græs

 Flere afpudsninger

 Gylle tidligt efterår efter korndæksæd

 Afpudsning eller slet sent i bund



HALM EFTER RAJGRÆS

 Halmpresning

 Snitning af halmen fordele/ulemper

 Gylle tidligt efterår

 Slet af græs/halm sidst oktober

 Det er rent 2. års!



GØDNING

 Vigtigt med nok mængde kvælstof

 Græsset skal kunne konkurrere

 30 kg N i efteråret til Rajgræs

 Gylle er blanding af svinegylle og hønsemøg



NÆSTE ÅR INDEN 2. ÅRS GRÆSFRØ

 Snitning og ensilering af halm 
efter mejetærsker

 Afpudsning lige efter snitning

 Slet sidst i oktober



SPØRGSMÅL? – TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

 Tak for opmærksomheden!

 Spørgsmål?

 Held og lykke med græsfrøsdyrkningen i fremtiden
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