
Asano hvede sået direkte efter 
selvkørende roeoptager i slutningen  
af september.

Asano hvede sået efter en kraftig 
vårbyg mark. Halm snittet og marken 
striglet 2 gange inden såning.

Såning af frivillige efterafgrøder.  
Ærter i frontanken og olieræddike/
vikke blanding i såmaskinen.

Claydon super til efterafgrøder og korn
Anders Falk Rasmussen er meget begejstret for det såarbejde, hans families nye Claydon 
 såmaskine har lavet i efteråret 2015 

Brødrene Anders og Jacob Falk Ras-
mussen er ved at tage over fra deres 
farbrødre. De bor på Falster og driver 
et landbrug med 280 hektar sammen 
med deres far, Henrik Falk Rasmussen. 
Afgrøderne er meget alsidige, hvilket 
passer godt til et reduceret system.
- Vores generation skal gøre noget for at 
reducere omkostningerne yderligere. 
- Og jeg har været fire et halvt år i 
Australien, hvor no till for længst er 
måden, man etablerer afgrøderne på, 
fortæller Anders Falk Rasmussen.
Dernede bruges no-till for at udnytte 
nedbøren bedst muligt til at få en god 
afgrøde.
- Det er ikke helt samme problem her-
hjemme. Men alligevel skal vi sørge for, 
at såsæden kommer ned på fast bund 
med mest muligt fugtighed, så frøene 
spirer hurtigt, påpeger han.
Netop her er familiens nye Claydon 
såmaskine med gødningsplacering og 
frøudstyr unik efter hans opfattelse.

Meget hurtig fremspiring

- Jeg har for at sammenligne sået samme 
blanding efterafgrøde både med vores nye 
Claydon og med en tallerkenharve med 
frøudstyr, siger Anders Falk Rasmussen.
Forskellen blev meget markant.
- Fremspiringen var meget hurtigere og 
mere sikker med Claydon frem for tal-
lerkenharven.
- Efter min opfattelse udtørrer Claydon 
ikke jorden, men lægger frøene i fugtig 
jord, forklarer han.
Blandingerne bestod af olieræddike/sen-
nep (MFO) og vikke, ært og olieræddi-
ke til resten, som blev etableret direkte i 
stub et par dage efter mejetærskning.

Ser mere rustikt ud

Anders Falk Rasmussen ved godt, at 
han går mod strømmen blandt planteav-
lerne på Falster. 
- Men jeg bryder mig ikke om at se 
sort jord. Det oplever jeg som forkert, 
fastslår han.
For ham handler det i høj grad om at 
banke omkostningerne ned og holde 

udbyttet på samme eller højere niveau.
- Mange bruger 50-60 liter diesel pr. 
hektar for at etablere en ny afgrøde. 
Med Claydon kan vi så direkte i stub-
ben, hvis bare den snittede halm er 
ordentlig fordelt, fortæller han. 
Hans erfaring er, at der bliver brugt 
omkring 8-10 liter diesel pr. hektar, når 
der er spændt en traktor for med 200 
hestekræfter. Det er tilstrækkeligt til at 
trække en fire meters maskine.
Det eneste, der kan drille, er lange strå 
efter lejesæd eller en stor, dårligt fordelt 
halmmængde. Disse udfordringer kan 
dog ordnes med en halmstrigle eller en 
overkørsel med en tallerkenharve på 
sned af såretningen forud for såningen.
Desuden skal man lige vænne sig til, at 
det ser noget mere rustikt ud, når der er 
sået direkte i stub med en Claydon.
- Vi kan bare ikke leve af udseendet, 
men kun af lave omkostninger og gode 
udbytter, fastslår den unge planteavler.

Så den først i England

Familien Falk Rasmussen har eksperi-
menteret med at køre pløjefrit siden 2006 
på deres lettere jord. Dengang havde de 
en ordinær stubharve, og siden har de så 
prøvet forskellige redskaber og en kom-
bination af disse med gode resultater.
- Vi pløjede også noget af det, men i 
de seneste to år har jeg tænkt mere og 
mere i at få omkostningerne ned, siger 
Anders Falk Rasmussen.
Derfor begyndte han at se sig om efter 
en såmaskine, der både kunne så korn, 
efterafgrøde/udlæg og placere gødning i 
samme overkørsel på alle jordtyper.
- Jeg blev inviteret til England af Rim-
merhus Maskinforretning, og her blev 
jeg overbevist af det, en Claydon kunne, 
fortsætter han.
Enden på det blev køb af en fire meters 
model, som blev leveret i starten af 
august 2015. Siden har den som nævnt 
sået efterafgrøder samt vinterhvede og 
triticale med et godt resultat. 

Af Steen Olesen,  
Rimmerhus Maskinforretning, salg.

skjern@rimmerhus.dk

Markplan 2016

Vårbyg 128 ha
Vinterhvede 60 ha
Rødsvingel 10 ha
Fabriksroer 25 ha
Engrapgræs 22 ha
Triticale 15 ha
Hvidkløver 8 ha
Spinat 12 ha
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