
CarbonFarm projektets første år 
Den tørre sommer har også udfordret forsøgs
arealerne i CarbonFarm projektet.  Forsøgsplanerne 
er tilpasset, da det ikke lykkedes at etablere under
såede efterafgrøder

Målinger i forsøgene

blev portrætteret i FRDKnyt januar og 
marts 2018, er værter for to af forsøgs-
markerne. Hos dem sammenligner vi 
traditionel dyrkning med både pløjefri 
dyrkning med harvning og med Conser-
vation Agricuture helt uden jordbear-
bejdning. 
I år blev der i projektets fire forsøgs-
marker dyrket hestebønner.

Visne undersåede efterafgrøder
To af forsøgsmarkerne ligger ved øko-
logiske landmænd, nemlig Anders Lund 
ved Brædstrup og Per Bundgaard ved 
Vadum, der begge gerne vil dyrke uden 
pløjning.
Efterafgrøder er vigtige i en strategi 
mod ukrudt. Specielt ved økologisk 
drift skal de dog udvintre, så konkur-
rence med den følgende afgrøde und-
gås. Efterafgrøder er også vigtige for 
at nå projektets målsætning om at øge 
kulstofindholdet i jorden. 
Tørken betød dog, at de efterafgrøder, 
der blev undersået i maj, stort set alle 
visnede væk igen. Efter høst er der nu i 
stedet sået mellemafgrøder. 
Det er ærgerligt for vores forsøg, at vi 
ikke fik etableret tidligt såede efteraf-
grøder. Det er dog langt værre for de af 
jer, der har undersået store arealer med 
seradel, inkarnatkløver eller andre arter. 

Formålet med CarbonFarm projektet er 
at optimere dyrkningsmetoder baseret 
på Conservation Agriculture. Søren 
Christensen og Jacob Justesen, der 

CarbonFarm Projektet er støttet af Grønt 
Udviklings- og Demonstrationsprogram 
(GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet

Vækstmåling 
(NDVI) for for-
søgsarealet ved 
Søren Christen-
sen i Jerslev 
optaget 21. juli 
2018. Der er 
16 forsøgspar-
celler på 24 x 
50 meter. De 
pløjede parceller 
(markeret) ser 
en anelse lysere 
ud end de reste-
rende parceller. 
Det tyder på, at 
væksten i højere 
grad er gået i 
stå. Drone-
optagelser er 
foretaget af Sig-
gaard & Hansen 
Technology.

Forskere fra Aarhus og 
Københavns Universiteter 
skal i projektet undersøge 
de miljømæssige effekter 
af dyrkningsmetoderne. 
De første målinger er 

Jeg håber, I har mod på at eksperimen-
tere videre med en sådan samdyrkning, 
der tidligere har ført til nogle gode 
efterafgrøder.

Forskelligt vækst-tempo 
Det var meget tydeligt, at hestebønner 
etableret efter pløjning i foråret havde 
større overjordisk vækst i forhold til 
bønner, der var sået direkte. Det billede 
vendte dog hen på sommeren, hvor der 
ikke længere var synlige højdeforskelle 
mellem parcellerne. I juli måned fik vi 
foretaget vækstmålinger fra drone. Det 
ser ud til, at der da var bedst vækst i de 
ikke bearbejdede parceller (se figur 1) 
Det er velkendt, at en afgrøde etableret 
ved direkte såning kommer langsomme-
re i gang, men oftest indhenter den de 
øvrige afgrøder i løbet af sæsonen. Det 
skyldes måske en bedre vandforsyning 
og en bedre forsyning med næringsstof-
fer i en biologisk aktiv jord.
Der er målt udbytter med parcelmeje-
tærsker i forsøgene. Vi er endnu ikke 
færdige med opgørelserne. Men det ser 
ikke ud til, at den bedre vækst sent i 
sæsonen har medført et større udbytte i 
de direkte såede parceller. 

Af Hans Henrik Pedersen,  
projektchef FRDK

fra forsøgsmarken ved 
Jacob Justesen i Yding. I 
sommer er der foretaget 
optælling af springhaler. 
De er vigtige som føde 
for løbebilleder, der 

blandt andet lever af bladlus 
og dermed er vigtige nyt-
tedyr. 
Som gennemsnit blev der i 
de direkte såede parceller i 
forhold til pløjede parcel-

ler fundet tre gange flere 
springhaler. 
Tælling af regnorme er 
grundet tørken udskudt til 
efteråret, hvor der også vil 
blive foretaget målinger af 
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udvaskningen af kvælstof, 
ligesom fordelingen af kul-
stof i jorden vil blive målt.

Efterafgrøder 
og mekanisk 
vækststandsning.
Efterafgrøder er vigtige i 
Conservation Agriculture. 

I år vil afprøvning af ef-
terafgrøder primært ske på 
en mark i Brædstrup med 
Jacob Justesen som vært. 
Der er i marken udsået 33 
småparceller med forskel-
lige arter og blandinger. 
I resten af den syv hektar 
store mark er der sået fire 

Høst af forsøg i mark ved Jacob Justesen 17. august 2018. 
Marken havde stort set ikke fået regn fra såning til høst. 
Forsøgsparcellerne havde et udbytte på cirka 1,6 t/ha i 
 gennemsnit.

Marken med efterafgrøde ved Brædstrup er spændende at 
følge. LMOs forsøgsafdeling var behjælpelig med at udså 
småparceller med 33 arter og blandinger. Resten af marken 
såede Jacob Justesen med lidt større maskineri. Der er sået 
fire forskellige blandinger i marken, der bl.a. skal bruges til test 
af Dal-Bos knivtromle.

forskellige efterafgrøde-
blandinger. 
Dal-Bo er partner i projek-
tet for at afprøve og optime-
re knivtromler til at foretage 
mekanisk vækststandsning 
af efterafgrøder. Vi vil 
afprøve Dal-Bo Mixi-roll 
knivtromle til nedtromling 

både forår og vinter og ved 
en demonstration i efteråret. 
Vi har endnu ikke fastlagt en 
dato for denne spændende 
efterafgrødedag. Det vil 
blive offentliggjort i  
FRDKnyhedsbrevet og på 
www.frdk.dk
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