
Ingen skadedyrsbekæmpelse på mit
CA-landbrug

Plantekongres 2019

Giv jorden fred

Søren Havgaard Christensen, 
Landmand, Jerslev J



Mit CA-Landbrug

• Ejendom 1
• Købsår 2013
• Areal: 97 Ha.

• Ejendom 2
• Købsår 2016
• Areal 85 Ha.

• Forpagtet areal 138 Ha.
I alt 320 Ha.

(650 Ha.)

• Omlægning til No-till start efterår 2013 
(Frøgræs etableret)

• Størstedel direkte sået efterår 2015

• Rest færdigimplementeret efterår 2018 

• Dræn: Investering 750 tkr. 2014-2018 ca, 
25-30 Ha.
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Tanker & grundholdning

• Jorden og jordens organismer kan en masse selv
Et stort levende system

• Alt kunstig input begrænses:
Sprøjtemidler, bejdsemidler, gødning osv.

• Så tæt på økologi som muligt



Kan insekticider undværes?

• Forbrug
• 2014: 2 l Mavrik Raps
• 2015: 1 L Cyperb Raps
• 2016: 3,5 L Cyperb Hvede
• 2017: 
• 2018:



Kan insekticider undværes?

• Nordlig beliggenhed

• Raps ikke i sædskifte

• God vandforsyning = øget 
sundhed



Kan insekticider undværes?

• Går efter sunde sorter

• Går efter stærke planter

• Bruger store kerner



Kan insekticider undværes?

• Tager selv stilling

• Følger forsøg

• Ingen forsikringssprøjtning



Direkte sået havre - kobbermangel



Direkte sået havre - stankelbenslarver



Lus i havre – Lus i vinterhvede?



Undlod forsikringssprøjtning mod rapsjordlopper

Data fra LR.DK



Data fra LR.DK



Stof til eftertanke… 
(Agersnegle)



Tak for opmærksomheden
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