
   
 

 
Tag med på markdag i Østjylland onsdag d. 17. juni 
- Fokus på direkte såning og samdyrkning  
 
Vi længes efter at komme i marken og se på pløjefri jord og sunde planter. Grundet Covid-19 udbydes denne 
spændende dag med kort varsel. Maks deltagerantal på dagen er 50. Du kan melde dig til adm@frdk.dk eller til 
Hans Henrik Pedersen på tlf. 2171 7737 
 
Dagen arrangeres i samarbejde mellem tre projekter: ”CarbonFarm”, ”Sund Jord” og ”Remix”.  
Pris for deltagelse er 300 kr + moms. 
 

Program 
9:30 Morgenkaffe og et rundstykke 
            Ydingvej 21, Yding, 8752 Østbirk. 
10:00 Introduktion til CarbonFarm projektet.   
 
10:10 Formiddag i CarbonFarm marken. 
 
Hvad betyder tre år med pløjning eller 
harvning i forhold til parceller, der fortsat sås 
direkte?  
Vi ser på forskellig fysiske og biologiske 
målinger til at vurdere jord og planter. 
 
Der er vårbyg i CarbonFarm marken.  
Tv: direkte sået, Th: pløjet. Foto: 18. maj    

 
Stand 1:  Fungerer jorden? 
- Hvordan kan vi vurdere jord? Ved Annette Vestergaard, SEGES, Sund Jord projekt 
- Respirationstest af jord. Ved Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening, CarbonFarm projekt 
 
Stand 2: Hvad fortæller planterne? 
- Bladtest med Yara sensor, ved Finn Jensen, Planteavlskonsulenten, Vejle 
- Refraktometer, (Sukkerkoncentration i plantesaft) ved Hans Henrik Pedersen, FRDK, CarbonFarm projekt 
 
Stand 3: Landmandserfaringer og ledsageafgrøder (Companion cropping) 
- Historien. Hvorfor pløjes denne gode lerjord ikke længere? Ved Jacob Justesen, Siljebjerggård.  
- Ledsageafgrøder (companion) i vårbyg. Giver det mening? Vi ser på led 4 i forsøget ved Erik Sandal, Velas. 
 

  

Tv jord fra plø-
jet parcel med 
lovpligtige 
efterafgrøder  

 
Th fra direkte 
sået parcel, 
med frivillige 
efterafgrøder 
 
Fotos er fra  
23. januar. 
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11:45 Vi kører videre 

12:15 Frokostplatte på Rask Mølle Kro, Stationspladsen 1, 8763 Rask Mølle 

13:15 Siljebjerggårds samdyrkningsforsøg. Flemmingvej 16, 8762 Flemming 
 

 
  

Hestebønner og vårhvede er 
sået i hver anden række med 
Horsch Sprinter 
tandsåmaskine.  

 
Der er udsået 3 
gødningsniveauer:  
0, 40 og 80 kg N 

 
Foto er fra 25. maj.  

  

Stand 1:  Baggrund? 
- Kan vi lave god og billig svinefoder? Ved Jacob Justesen, Siljebjerggård  
 
Stand 2: Remix projekt  
Samdyrkningserfaringer fra andre landmænd, ved Hanne Schønning FRDK, Remix projekt 
 
Stand 3: Efterafgrøder (generelt) 
- Hvordan får vi det bedste ud af lovpligtige (og frivillige) efterafgrøder, ved Erik Sandal, Velas.  
 
  14:15. Vi kører til Sindballegård, Sindballevej 33, Lindved, 7100 Vejle 
 

Morten Mikkelsen fortæller og viser marker og 
maskiner.  
 
Mortens 8 m Horsch sprinter såmaskinen 
bliver suppleret med en brugt 4 m Moore disc 
såmaskine, når forholdene er udfordrende fx 
ved direkte såning i rajgræsstub 
 
Kl 16:00 Afrunding og tak for i dag  
 
Husk at melde dig til på adm@frdk.dk   
eller til Hans Henrik Pedersen på tlf 2171 7737 
 
Se kort over besøgssteder i Maps 
 
  

 

            
 

GUDP og Fonden for Økologisk Landbrug støtter CarbonFarm projektet 
EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program støtter Remix projektet 

Promilleafgiftsfonden for Landbrug støtter ”Sund jord projektet” 
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https://www.google.dk/maps/dir/Ydingvej+21,+Ostbirk/Rask+Molle+Kro,+Stationspladsen,+Rask+M%C3%B8lle/Flemmingvej+16,+8762+Flemming/55.8089543,9.5852542/@55.8104523,9.5886356,14.41z/data=!4m21!4m20!1m5!1m1!1s0x464c70842190e8eb:0x1c777dc66b4b44ea!2m2!1d9.771507!2d56.002456!1m5!1m1!1s0x464c7ef89026ac4f:0xee187caa58b0d952!2m2!1d9.6140762!2d55.8736607!1m5!1m1!1s0x464c7c2edc3f1515:0x83a1d7f573fb729c!2m2!1d9.678162!2d55.875783!1m0!3e0

