
Intet er sort eller hvidt
- det kan være nødvendigt at gøre lidt ekstra, selvom målet er direkte såning

Uanset metode er intet sort eller 
hvidt ved etableringen af afgrøderne. 
Ofte skal der lige ”det der” ekstra 
til for, at det hele går op i en højere 
enhed. 
Det ekstra kan være en jordbearbejd-
ning, hvis der f.eks. skal bekæmpes 
agersnegle, eller der har været dårlig 
håndtering af halm eller avner efter 
mejetærskeren.
Ligeså med Horsch Avatar med ski-
vekær målrettet direkte såning. For 
den er det intet problem at placere 
frøene i den ønskede dybde, om det 
gælder øverlig rapssåning eller dyb 
såning af hestebønner. 
Men uanset afgrøde og etablerings-
metode skal fundamentet være til 
stede. Det gælder blandt andet en 
tilpas jordstruktur og et sædskifte, 
hvor markhygiejnen er i top.

Føler sig klar til NoTill - 
næsten
Christian Bramsen på Lauritzminde i 
Sdr. Stenderup syd for Kolding føler 
sig nu næsten klar til direkte såning 
af afgrøderne med en nyindkøbt 
Horsch Avatar 6.16 SD. 
Han driver 225 hektar agerjord og 
er beriget med noget af kongerigets 
stiveste lerjord. I en årrække har han 
puslet med at etablere afgrøderne 

med Avatar, kunne det være en god ide 
at grubbe. Det våde efterår 2019 var 
nemlig hård ved mange jorde.
Et lille stykke af den nye rapsmark blev 
ikke grubbet, og her kom der overho-
vedet ingen raps. Rapsen blev spist af 
agersnegle og jordlopper ved fremspi-
ringen. Bare den lille jordbearbejdning 
med grubberen boostede rapsen og 
samtidig irriterede sneglene nok til, at 
der blev tilstrækkelig mængde raps-
planter tilbage. I den mislykkede raps 
er der nu sået hvede. Igen var det ikke 
såmaskinen, der var problemet, men 
fundamentet, der ikke var i orden. 

Vil så direkte til foråret
Christian Bramsen glæder sig nu til 
en ny sæson med sin Avatar og direkte 
såning efter principperne i Conservation 
Agriculture. De marker, hvor der skal 
være vårsæd - vårbyg og hestebønner - 
er tilsået med efterafgrøder med Avatar. 
De marker, hvor der ikke er lovpligtige 
efterafgrøder, er etableret med et hjem-
melavet efterafgrødemiks med en halv 
snes forskellige arter og typer. 
Til foråret bliver der nedvisnet, og 
vårafgrøderne bliver skåret direkte i 
jorden med Avatar såmaskinen uden 
forudgående jordbearbejdning. 

Af Arne Gejl, produktrådgiver,  
Horsch, WekoAgro

Horsch Avatar 6.16 SD med �re kamre til dosering sår 
 vinterhvede på Lauritzminde hos Christian Bramsen i en 
mark, hvor forfrugten var hestebønner i fremavl.

Christian Bramsen 
i marken med 
vinterhvede sået 
direkte i stub efter 
hestebønner. 

pløjefrit med harver og kombisåma-
skine med skiveskær.
Efter afprøvning af diverse maskiner 
til direkte såning faldt valget på Avatar 
teknikken fra Horsch.

Hestebønner i fremavl
Premieren med Avatar på Lauritzminde 
gik i foråret 2020 med såning af heste-
bønner til fremavl. Christian Bramsen 
fortæller, at udbyttet som forventet var 
helt ok i hestebønnerne. Efter hestebøn-
nerne er der nu sået hvede sået direkte 
med Avatar efter mejetærskning med 
snittet halm.
Hveden efter hestebønnerne står midt i 
oktober måned ganske ot og ensartet 
og uden nævneværdige snegleangreb. 
Samtidig med såningen af hveden er 
der drysset sneglepiller ud med Horsch 
MiniDrill frøudstyret.
Christian Bramsen pointerer dog, at 
det ikke bare går derudaf med direkte 
såning af afgrøderne. Der er sandelig 
også udfordringer. Specielt agersnegle 
er et alvorligt problem. En vinterraps 
sået efter hvede viser tydeligt denne ud-
fordring. For at løse eventuelle struktur 
skader er der indkøbt en minigrubber. 

Minigrubber i vinterraps
Christian Bramsens mavefornemmelse 
sagde, at inden vinterrapsen skulle sås 
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