FRDK - PløjefriTjek afklarede mange spørgsmål
Claus Mørk fra Viborg har opkøbt en del jord og har sat sig for at drive sit landbrug så bæredygtigt som muligt. Han var derfor overbevist om, at det skulle være et t ilnærmet CA-system, men havde behov for et fagligt
modspil, som han fik fra s pecialkonsulent Lars Andreasen fra LandboLimfjord gennem et FRDK - PløjefriTjek
Lad det være skrevet med det samme.
Claus Mørk er nu hobbylandmand og
har i 20 år levet af noget helt andet end
landbrug. Men for flere årtier siden var
han i tre sæsoner i USA og arbejde med
landbrug. Desuden har han det grønne
bevis, har malket køer og været driftsleder på en maskinstation i sine unge dage.
- Da jeg var i USA, fandt jeg ud af, at
man slet ikke behøver pløje for at dyrke
jorden.
- Det vildeste, vi gjorde, var at køre over
med en tallerkenharve, hvor farmeren
fandt det nødvendigt.
- Ellers var det bare på med en 12 meter
harve, der harvede meget øverligt og
efterfølgende så, fortæller han om sin
tidlige erfaring med pløjefri dyrkning.
Ï 2016 købte han et mindre landbrug på
10 hektar lige vest for Viborg og valgte
i 2018 at købe yderligere 192 hektar i
området.
- Hvis jeg skal nå selv at drive landbrug,
skal det være nu, konstaterer han.

Ville ikke være traditionel
Men han ville ikke bare gøre ligesom
Claus Mørk og hans to deltidsmedhjælpere
er ved at afslutte nedgravning af rør
og hydranter til vanding af 60 hektar
af den lettere jord.
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alle andre. Altså dyrke helt traditionelt.
- Jeg har brugt meget tid på at undersøge pløjefri dyrkning på nettet og meldte
mig ind i FRDK, fortæller Claus Mørk.
Hvorfor så det?
- Fordi jeg mener, at vi som landmænd
lige så godt selv kan gå foran og indrette os efter at skulle drive vores landbrug
på en endnu mere bæredygtig måde.
- Det skal også være en måde, som giver
mig bedst mulig afkast af mine investeringer i jord, maskiner og kreaturer,
svarer han.
I hans verden er bæredygtighed udover
det økonomiske også opbygning af kulstof i jorden, mindre udvaskning, ingen
erosion og udnyttelse af efterafgrøderne
til fodring af kødkvæg.
Hans sædvanlige planteavlskonsulent
rådede ham imidlertid til at blive ved
med at drive traditionelt.
- Det ville jeg jo ikke, og da jeg så
muligheden for FRDK - PløjefriTjek,
ringede jeg til Hanne Schønning.
- Hun henviste mig til planteavlskonsulent Lars Andreasen fra LandboLimfjord, forklarer han.

De to mødtes for første gang 21. januar
i år.

Drøftede idéer og var i marken
Et FRDK- PløjefriTjek foregår både ved
et bord og ude i marken.
- Vi snakker erfaringer, tanker, idéer og
mål med landbruget.
- Ude undersøger vi også, hvordan
markerne har det med hensyn til jordstruktur, såler og så videre, der er af
betydning for en overgang til pløjefri
dyrkning, siger Lars Andreasen.
Ud af det kommer et kortfattet referat
fra konsulenten, som landmanden så
kan bruge som grundlag for sin beslutning om hvorvidt, der med fornuft kan
skiftes dyrkningssystem. For eksempel
fra et pløjet til et harvet system eller fra
et harvet system til direkte såning a la
Conservation Agriculture.
- Da jeg lige har købt det meste af jorden og ikke kender den ret godt endnu,
vil jeg stræbe efter en overgang, som ad
nogle år ender ud i et system, der ligner
Conservation Agriculture, siger Claus
Mørk.

Godt med en sparringspartner
Selvom Claus Mørk via søgning på
internettet havde tilegnet sig en masse
viden og fra sin ungdom vidste, at pløjning ikke er et must, havde han alligevel
rigtig mange uafklarede spørgsmål.
- Det var dem, jeg ville afklare sammen
med Lars, og han har vist sig at være en
god sparringspartner siger han.
Ud af deres første møde kom et kortere
referat, hvoraf det blandt andet fremgår,
at:
”Dit sædskifte: Havre-Hvede/Rug-Vårbyg m. græsudlæg-Frøgræs-Majs kan
nemt udvides, så der sættes hestebønner
ind forud for vinterkornet. 6-års-sædskiftet kommer derfor til at se således
ud:
Havre m efterafgrøder-HestebønnerHvede/Rug-Vårbyg m. græsudlæg-Frøgræs-Majs m efterafgrøder.
Da du gerne vil opbygge mest muligt
humus, og i den forbindelse ønsker
at pleje mykorrhiza svampene bedst

muligt, vil der ikke være plads til vinterraps i sædskiftet.
Afgræsning af frøgræsstub og efterafgrøder med kreaturer er i den forbindelse også en god ide.
Ved gennemgangen af dine marker fandt
vi ingen vækst- og rodstandsende lag
med jordspyddet, men jeg vil opfordre
dig til at bruge både spade og jordspyd
flittigt, når du er rundt på tilsyn på markerne. Jorden var dog for vandmættet til
at lave egentlige grave- og spadeprøver,
så det har vi til gode til foråret, når
jorden er tørret lidt mere op”.

”Gratis” foder til kreaturerne
Af markplanen for 2019 fremgår, at
arealerne med de forskellige afgrøder
svinger meget. Fremover er det meningen, at der skal være cirka 25 hektar
med hver af de seks afgrøder hvert år.
- Vinterbyg bliver en vigtig afgrøde de
første år, fordi en forventet tidlig høst
giver mulighed for tidlig etablering af
efterafgrøderne.
- Netop efterafgrøderne anser jeg for at
være meget vigtige, og jeg vil i størst

Markplanen 2019
Vårbyg
Havre
Majs til biogas
Vinterhvede
Vinterbyg
Hestebønner
Frøgræs, Ital. rajgræs
Kløvergræs til slet
og afgræsning

42
27
27
27
14
10
10

Maskinparken
New Holland 8770 fra 2006 med
RTK
New Holland T7 270 fra 2018
med RTK
Kuhn Optimer +503 R 5 m
tallerkenharve med pakvalse
He-Va dybdeharve 4 meter
Lemken Solitair såmaskine 4
meter med gødningsudstyr og
sektionskontrol
Rauch Axis gødningsspreder med
sektionskontrol
Kuhn 5-furet risteplov
JCB CX 4 rendegraver
Kuhn Mulchmaskine 2,8 meter
Fasterholt 176 vandingsmaskine
FJ Agro vandingsmaskine

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

5 ha

muligt omfang så TG-blandingerne fra
shopFRDK, påpeger Claus Mørk.
Udover at opbygge en sund jordstruktur
med mest mulig humus er målet også
at få jorden til at indeholde mest muligt
plantetilgængeligt vand.
- Desuden får jeg ”gratis” foder til min
Galloway besætning både fra efterafgrøderne og fra frøgræsset, konstaterer
han.
Blandt andet i eksempelvis USA, New
Zealand og England er der farmere, som
kombinerer et system med plantedække
året rundt med afgræsning af drøvtyg-

gere. Det vil sige enten kvæg eller får.
- Jeg glæder mig rigtig meget til at
arbejde mere med landbrug, og ser frem
til at indkøre det, vi har snakket om,
afrunder Claus Mørk.
Af Niels Damsgaard Hansen

LANDBRUGSMASKINER
skabt af know-how og teknologi

www.bednar.dk

Bednar Fenix stubharve. Arbejdsbredder fra 3 til 5,9 m.
Book en demo hos din Bednar forhandler:

Thisted · 96 17 84 00
Skive · 97 52 22 00

7400 Herning
tlf. 97 12 39 11

Mern · 55 98 50 99
Sakskøbing · 54 87 00 07

Troldkær · tlf. 74 55 11 14
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