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Sidste år til FRDK temadagen….



Baggrund

• Læser landbrugsvidenskab på Københavns Universitet. 
Stud.M.Sc. Agriculture (agronom)

• B.Sc. Naturressourcer (plantevidenskab)

• Arbejdet med landbrug på new Zealand

• Gråsten Landbrugsskole 

• Født og opvokset med landbrug. 



Udsigten fra kontoret i NZ



Barløsegaard

• Pløjefrit siden år 2000.

• Direkte såning med Horsch CO4 i ~3 år

• Cross Slot notillage siden sommeren 2016 = i gang med tredje sæson

• 230 ha i alt. 210 ha i markplanen + 12 ha juletræer

• Ejer: Min far Hans Frederik Larsen 

Foto: Bayer Crop Science DK



Sollys; den fundamentale ressource

Grafik: Den Store danske 2019

• Landmænd lever af at høste sollys

• Afgrøden skal indfange mest mulig sollys

• Ukrudt = dårlig ressourceudnyttelse

• Vi skal have fokus på at dyrke et volumen ikke et areal. 



Både over og under jorden

Grafik: conservation Research Institute 1995



Tallgrass prærie i Madison, Wisconsin



Jorden; vores største aktiv

• Derfor skal vi konstant arbejde på at forbedre jordens 
kvalitet som dyrkningsmedie

• Sund jord er noget man gror sig til med rødder (exudater)
• Nature mimicking; efterligne naturen i vores 

agroøkosystemer.



Måge indikatoren

• Når notill lykkedes så skal der 
ikke være måger bagved 
såmaskinen



Markplan og sædskifte

Vårbyg

Hvede

Raps

Hvede

• Indtilvidere (polsk sædskifte): 
hvede, maltbyg, og raps 

• Græsfrøet er nu tilbage.
• Skal omlægge strandsvingel for første gang med 

notill
• Havde tidligere både pløjefrit rødsvingel og 

sukkerroer indtil 2006 
• Flerårige græsafgrøder er super udgangspunkt for 

notill
• Fokus på at udvide sædskiftet!!
• Vores såmaskine foretrækker at så i så grønt som 

muligt og gerne græs



Case studie; Hundegræs notill

2x nysået; vårbyg med 
udlæg



Forår i første græs høstår



Høst af hundegræs

Udbytte 2018:
1350 kg/ha renvare
12% frarens.



Forsøg; Notill spinat 

• Perspektivet: Der kommer ikke 
ukrudt før efter langtid i en 
græs stub.

• På billedet er der kun sået og 
intet andet.

• Dog ikke i mål endnu. Skal 
arbejdes videre med det…



Hvede og raps vinter/forår 2019



Efterafgrøder

• Tidlig såning er vigtigt. Bredspredning første gang med udsigt til 
regn i juli.

• Keep it simple. Vi tror på FUNKTIONEL BIODIVERSITET
• Vi har god erfaring med vikke, blodkløver og ræddike



I bunden af afgrøden ved høst



I oktober 2017

Foto: Erik Sandal



Efterafgrøder 2018 dog sået efter høst pga tørken.



Nu mangler vi blot kreaturer til afgræsning.



Det handler om at fejle

• Kun ved at fejle kan vi få vigtige erfaringer

• Derfor er nysgerrighed og forundring vigtigt

• (Ligesom i naturvidenskab)

• Det koster meget lidt at anlægge et hjørne af 
marken med et forsøg

• Det kommer ikke an på størrelsen. Vi kan lære lige 
så meget af 0,5 ha end 50 ha.  



Efterafgrøde sortsforsøg:
• Billig vs dyr ræddike
• (18.okt 2018)
• Blomstring giver ikke 

vegetativ vækst



Efterafgrøde sortsforsøg:
• Billig vs dyr vinterrug
• (18.okt 2018)
• Sortsrenhed…

P.H.Petersen, protectorFreudenberger, grønrug



Efterafgrøde artsforsøg:
• Sandhavre og vårrug
• Blomstring 18. okt 2018

18. Okt 2018Feb. 2018



To trins overvintringsefterafgrøde

December 2018 Februar 2019



Hestebønne
med udlæg af
lucerne



• Finsnitter model TX 68….
• Skod udbytte i hestebønne
• Anden dæksæd næstegang



Kun 2 uger efter hestebønne høst…



• Samdyrkning af vinterhvede med lucernen i bunden
• Efterslæt på lucerne før såning (3x wrap baller/ha)
• Lucernen er sprøjtet med efterårs ukrudtsløsning før 

fremspiring af hveden
• Ukrudts løsning efterår: 480 g/ha Glyphosate, 2L/ha 

Boxer, 0.1 L/ha DFF
• Lucerne Living Mulch de næste 4 år? 



Sidst i december.



Vi vil selvfølgeligt også gerne så din 
mark! –hvis man vil prøve en CrossSlot

• Kører ud i hele Danmark
• Foretrækker så grønt 

som muligt
• Gerne græs

Foto: Torben Worsøe



Eventuelt
Sprøgsmål?

Tak for ordet

Foto: Torben Worsøe


