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OVERSIGTSKORT

SÅdysten 2019/2020
Ideen til SÅdysten 2019/2020 blev grundlagt bag skrivebordet på KHL af to planteavlskonsulenter en
junidag i 2019. Hvad der startede med at skulle være en lille sådemonstration med tre No-Till såmaskiner
og tre såmaskiner til pløjet jord, endte pludselig med 16 såmaskiner og et markant større arrangement
end nogen kunne have forestillet sig. Alene på sådagen den 12. september var der godt 500 mennesker i
løbet af dagen, og de 1.150 bestilte sandwich slog desværre ikke til.
Heldigvis kom folk ikke for at spise, men for at se såmaskiner. Sjældent, hvis det overhovedet er sket før,
har man sat 16 såmaskiner op imod hinanden den samme dag. Alle skulle de så på den samme mark på
godt 20 ha (adskilt af en vej midt i), men med samme forfrugt og dyrkningshistorie.
Ni No-Till såmaskiner etablerede vinterhvede direkte i rajgræstubben på den ene side af vejen, mens syv
såmaskiner etalerede hveden i en pløjet rajgræsmark på den anden side af vejen. Hver maskine såede tre
parceller i 12 meters bredde, og kørte hele vejen igennem marken.
Etableringsforholdene var svære. Der var i ugerne op til etableringsdagen faldet over 120 mm regn, og de
sidste 20 mm faldt natten op til etableringsdagen. Dette resulterede i, at de 9 No-Till maskiner, der såede
om formiddagen, kørte i et såbed, som langt fra var optimalt. Jorden var vandmættet, og flere maskiner
havde enten svært ved at lukke sårillen eller rev flere græstotter op, end de ville have gjort, hvis jorden
havde været mere tør. I de pløjede parceller valgte vi først at pløje på selve sådagen, og de få timers
tørvejr gjorde, at jorden i såbedet blev hæderligt.
Når du læser resultaterne, der offentliggøres i denne rapport, er det vigtigt, at du tager højde for, at det
ikke er et forsøg, men en demonstration. Skulle vi lave det som et rigtig forsøg, skulle vi have et stykke
endnu mere ensartet jord, og parcellerne skulle være randomiseret og små (netop derfor laves der ikke
forsøg med 6 meter brede såmaskiner).
Der vil ikke blive udpejet en vinder af SÅdysten, men undervejs i rapporten vil nogle maskiner bliver
fremhævet for at have udmærket sig bedre end andre, når det drejer sig om fx plantetal, buskningsgrad,
aksdannelse mv.
Man kan opgøre ting på mange måder, og alle har en mening om alt lige fra etableringsmetode,
kemiforbrug, økonomiberegninger osv. Denne rapport er udarbejdet ud fra, hvordan vi ser tingene, og
hvor vi forsøger at være helt upolitiske i debatten om pløjning eller ikke pløjning.
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30. juli 2019:

Høst af rajgræs

2. august 2019:

Strigling af frøgræsstub (Techmagri – Cultimulch)

30. august 2019:

Sprøjtning – 1250 g/ha glyphosat + 2 l ammoniumsulfat (kun
forager i den pløjede mark)

12. september 2019:

Etablering af hvede – Informer (20 mm kom natten før etablering)

13. september 2019:

Vurdering af såarbejdet

25. september 2019:

Spredning af sneglegift 4 kg/ha på No-Till marken
(Kun forager på det pløjede)

1. oktober 2019:

Sprøjtning af NO-Till marken 2 l/ha Adimax + 0,05 L/ha DFF

3. oktober 2019:

Optælling af plantetal

7. oktober 2019:

Sprøjtning af den pløjede mark 1,25 l/ha Adimax + 0,05 l/ha DFF

13. januar 2020:

Optælling af sideskud i den pløjede mark

20. januar 2020:

Optælling af sideskud i No-Till marken

29. marts 2020:

Gødskning 310 kg/ha NS 27-4

9. april 2020:

Sprøjtning med 0,85 l/ha Cossack + 0,5 L/ha Mero

16. april 2020:

Husdyrgødning – 30 tons/ha

29. april 2020:

Gødskning 170 kg/ha NS 27-4

20. maj 2020:

Sprøjtning i st. 37 med 0,6 Viverda + 0,6 Ultimate

9. juni 2020:

Sprøjtning i st. 59 med 0,27 l/ha Propulse + 0,15 l/ha Orius Max +
0,05 l/ha Mavrik Vita

15. august 2020:

Høst af parceller med forsøgsmejetærsker

No-Till
Som beskrevet i forordet var etableringen præget af store nedbørmængder helt op til etableringsdagen.
Dette bevirkede, at maskiner ikke mindst i No-Till marken, blev testet til det yderste. Flere af
skiveskærsmaskinerne havde problemer med at lukke sårillen i den våde JB5-6 jord, mens de to Strip-Till
maskiner, der deltog (Mzuri og Claydon) rev en del flere græstotter op, end de ville have gjort i et mere
optimalt såbed.
Der kunne findes flere kerner oven på jorden, som ikke var dækket af jord – ikke mindst efter Mzuri’en.
Weaving, Multiva og Vaderstad Rapid var de maskiner, der umiddelbart lavede de mest uberørte og
lukkede såriller på etableringsdagen.
Om resultatet havde været bedre, hvis jorden havde været omlagt til No-Till dyrkning i årene forinden,
skal være udsagt. Umiddelbart synes jorden løs og med en god struktur indeholdende en del organisk stof
i det øverste muldlag, som resultat af blandet andet mange års store mængder tilført organisk gødning.

Pløjet jord
De pløjede parceller endte alle med at se helt godt ud. Der blev kørt på grænsen til, at det var godt, og i
praksis var de fleste nok blevet hjemme sådan en dag.
Som tidligere nævnt valgte vi, trods vejret, at gennemføre, da der forud var lagt et kæmpe
planlægningsarbejde. Alle maskinerne ramte en idéel sådybde på 3-4 cm med undtagelse af Horsch
enkornssåning, som endte i 8-9 cm dybde. Ærgerligt, da det sagtens kan have resulteret i en lidt dårlige
buskning, end hvis de havde fået lagt frøene i optimalt sådybde.

Billedeuddrag af enkelte maskiners så-resultat

No-Till: Sly Boss

No-Till: Claydon

No-Till: Multiva

Pløjet: Lemken & Kverneland

PLANTETÆLLINGER |

(3. okt. 2019) – pløjet jord

Plantetal blev optalt i oktober. Der blev talt tre tilfældige steder i hver gentagelse, altså ni gange for hver
maskine. Vores ønske var et plantetal på 265 pl/m2 og forventning var en spireprocent i det pløjede på
92% og 85% i No-Till.
Alle maskiner fik udleveret afvejet udsæd inden start. Da maskinerne havde sået, blev den resterende
udsæd vejet, så vi havde deres præcise forbrug. Der, hvor der kan opstå usikkerhed i den beregnede
spireprocent er, hvis de enkelte såcomputere ikke har været nulstillet samtidig med udlevering af den
afvejet mængde udsæd. Enkelte firmaer har meldt ud, at de først nulstillede såcomputeren, efter de
havde sået såmaskinen ind. Dette bør man have med i sin betragtning.

Pløjet jord
I de pløjede parceller ramte alle maskiner egentlig meget godt det ønskede plantetal på 265 pl/m 2.
Spireprocenterne svinger dog fra 83 % til 97 %, hvilket kan skyldes forkert indstilling af såcomputeren.

PLANTETÆLLINGER |

(3. okt. 2019) – No-Till

No-Till
I No-Till parcellerne kneb det noget mere med at få de ønskede 265 pl/m2. Det opnåede plantetal lå
mellem 177 og 252 pl/m2 og med spireprocenter mellem 51 % og 70 %. Såbedet var som tidligere omtalt
langt fra ideelt, men mon ikke, at vi, selv under gode forhold, kan få svært ved at få en spireprocent på
85 % i praksis.

ANTAL SIDESKUD |

(20. januar 2020)

Der blev optalt sideskud i starten af januar måned. Fremgangsmåden var, at der blev talt tre gange i to af
de tre gentagelser, så der blev lavet seks forskellige tællinger i alt pr. maskine. Under optællingen blev
der i den pløjede mark observeret angreb af bygfluelarven. Her var ca. 5 % af planterne angrebet,
hvorimod der i marken, hvor der blev etableret No-Till, ingen angreb var af bygfluer.
Generelt kan man hurtigt antage, at forskellen i skuddannelse mellem de almindelige såmaskiner til pløjet
jord og No-Till såmaskinerne var meget lille (fra 2,6 til 3,3 skud pr. plante). Selvom planterne fra de
pløjede parceller gennem hele efteråret så mere kraftige og større ud, viser optællingen, at de ikke har
haft en større skuddannelse.
Enkornssåningen fra Horsch viser, at en præcis placering af frøene tilsyneladende giver en større
sideskudsdannelse. Med henholdsvis 4,3 (160 pl/m2) og 4,7 (80 pl/m2) skud/plante er der en markant
forskel til de traditionelle såmaskiner. Lemken udfordrede på sådagen Horschs enkornteknik og etablerede
også 80 og 160 pl/m2 med deres traditionelle såmaskine.
Dette resulterede i henholdsvis 3,4 (160 pl/m2) og 3,8 (80 pl/m2) skud/plante, hvilket altså indikerede, at
placeringseffekten ikke var helt på højde med Horschs teknik. Det skal dog til Lemkens forsvar siges, at
de etablerede hvede med en TKV på 58 g, hvor Horschs maskine havde fået produceret ”supersåsæd”
(ensartet kernestørrelse) med en TKV på 63 g.

AKSTÆLLINGER |

(12. juni 2020) – pløjet jord

Pløjet jord

Optællingen blev udført i starten af juni, hvor der blev talt tre forskellige steder i hver gentagelse, altså ni
gange for hver maskine. Ved optællingen blev der observeret pletter med havrerødsot fra angreb af lus i
efteråret. Angrebene var klart størst i den pløjede mark, men kunne også findes i marken etableret NoTill.
Man kan ikke ud fra optællingerne sige, at der er nogen forskel på antal aks om man vælger et pløjet
system eller et No-Till system. Lidt imponerende når man tænker på, at der var markant mindre planter
pr. m2 i forbindelse med optællingen i oktober måned i No-Till systemet.
Læser man i litteraturen, virker 344-431 aks/m2 umiddelbart som et lavt antal aksantal, hvis man læser i
litteraturen. Dog kan man i landsforsøgene for 2019 se, at netop sorten Informer, i en forsøgsserie med
19 sorter, har klart det laveste antal aks, men sagtens kan følge med de andre sorter, udbyttemæssigt.

AKSTÆLLINGER |
No-Till

(12. juni 2020) – No-Till

Høstudbytte |

(15. august 2020) – Pløjet

Etablering i pløjet jord

Udbytterne blev målt ved, at vi i løbet af sommeren havde udvalgt to repræsentative bælter på 14 meter
på tværs af hele forsøgsmarken, hvorfra der skulle høstes et fuldt skår med KHLs forsøgsmejetærsker.
Det betød, at vi kunne høste seks forsøgsparceller for hver såmetode. På høstdagen valgte piloten at
tærske det fuld skår, der hvor parcellen så mest ensartet og bedst ud. Man undgik derfor bl.a at høste i fx
et gammelt sprøjtespor. Der blev målt vandprocent for hver enkelt maskine, og det høstede udbytte blev
korrigeret til 15 % vand.
Udbyttet i det pløjet såbed
Variationen inden for den enkelte maskine varierede mellem 10 og 28 hkg/ha ved de traditionelle
såmaskiner. Horsch enkornssåning varierede små 20 hkg/ha, mens Lemken enkornsåning varierede op
mod 25 hkg/ha. Dett fortæller os, at vi ikke må drage de helt store konklusioner af forsøget.
Udbyttet mellem de seks maskiner, der såede traditionelt i pløjet jord varierede mellem 95 og 99 hkg/ha
(korrigeret udbytte). Enkornssåningen med Horsch 160 planter/m2 var den eneste, der kunne hamle op
med de traditionelle såmaskiner med et korrigeret udbytte på 96 hkg/ha. De øvrige enkornssåninger lå i
niveauet omkring 85-88 hkg/ha.
Dette stemmer også overens med aks-tællingerne før høst, der jo viste, at netop Horsch 160 planter/m2
havde det samme antal aks pr. m2 som de traditionelle såmaskiner havde. Erfaringer fra tidligere år har
egentlig vist, at selv 80 planter pr. m2 kan give samme antal aks som traditionel såning, hvilket ikke er
opnået i denne demo. Årsagen hertil kan skyldes de angreb, der blev observeret af bygfluer ifm.
optællingen af antal skud. Når ca. 5 % af planterne angribes, må det alt andet lige gå markant hårdere ud
over parcellerne, hvor der kun er sået ca. 1/3-del udsæd ud.
Afprøvning om en traditionel såmaskine som Lemken kan så lige så præcist som en Horsch Pronto med
specielt designet enkornsudstyr viste, at der ved 160 planter pr. m2 var en klar forskel til Horschs favør,
hvilket også var forventeligt, da planterne var mere præcis afsat ved etableringen.

Høstudbytte |

(15. august 2020) – No-Till

No-Till-etablering

Udbyttet i No-Till marken
Variationen inden for den enkelte maskine varierede mellem 6 og 25 hkg/ha.
Udbyttet mellem de ni maskiner, der såede No-Till varierede mellem 82 og 89 hkg/ha (korrigeret
udbytte). Det er værd at bemærke, at en maskine som Sly Boss, hvor vi målte det højeste udbytte, også
er den maskine med den laveste variation (6 hkg/ha) mellem de seks høstudbyttemålinger, der blev
høstet. Dette til trods for, at maskinen havde meget svært ved at lukke sårillen i forbindelse med
etableringen, og at der selv til høst var såriller, der tydeligt stod åbne.

ØKONOMI & ARBEJDSTID |

TIDSFORBRUG |

Pløjet jord

Pløjet jord & No-Till

ØKONOMI & ARBEJDSTID |

No-Till

Styk-omkostningerne er trukket ud fra dyrkningsjournalen. No-Till marken har haft højere omkostninger,
hvilket var forventeligt. Det skyldes højere forbrug af udsæd, da forventningen til spireprocenten var
lavere. Desuden er der anvendt mere glyphosat, højere dosis ukrudtsmiddel i efteråret, flere
sneglekorngift og så er der anvendt startgødning i form af 70 kg/ha DAB. Vi har måtte erfare, at det er en
udfordring at dyrke hvede efter rajgræs etableret som No-Till, da vi skal bruge forholdsmæssigt meget
kemi til at håndtere spildfrøet i No-Till systemet. Vårsæd vil nok være mere oplagt – ikke mindst taget de
nye efterafgrødekrav i betragtning.
Maskinomkostninger afspejler de forskellige arbejdsopgaver i marken. Vi har sat maskinstationstakster
ind i begge dyrkningssystemer for at få et mere tydeligt sammenligningsgrundlag. Taksten kan altid
diskuteres, men er ens i begge dyrkningssystemer. Her ligger den pløjede mark med højere
omkostninger, hvilket primært skyldes omkostninger til pløjning. Ud over en besparelse i
maskinomkostninger i No-Till systemet, er der 10 timer sparet arbejdstid på de 10 ha i efteråret på No-Till
arealet frem for det pløjede areal. Her er det igen pløjningen, der trækker de ekstra arbejdstimer.
Samlet set ender omkostninger stort set ens for de to dyrkningssystemer.

Sammenfatning
SÅdysten 2019 har på mange måder været en ny og anderledes måde at vise såmaskiner frem på. Det, at
der blev etableret hvede i både et pløjet system og et No-Till system på den samme dag og på den
samme lokalitet, er vist ikke sket før.
Vejrforholdene op til etableringen samt den direkte omlægning af No-Till marken gør, at man ikke bør
sammenligne de to dyrkningssystemer med hinanden. Alligevel viste demonstrationen, at selv noget der
umiddelbart ser svært ud, faktisk godt kan lykkes rimelig godt alligevel.
Det lave plantetal i No-Till systemet viste før høst, at det ikke havde haft nogen større indvirkning på aksantallet, hvilket også deltagere til opfølgningsarrangementet i juni måned i demonstrationsmarken
tydeligt kunne se.
De store forventninger til enkornssåning blev ikke indfriet i denne sådemonstration. Om årsagen hertil
ligge i skadedyrsangrebene i efteråret, en for dyb etablering eller noget helt tredje skal være usagt.
Udbyttemålingerne i No-Till marken viste, at det ikke er såbedets udseende, der bestemmer udbyttet.
Selv åbne såriller og såsæd, der ikke var dækket, gav høje udbytter til høst.
Omkostninger inden for de to dyrkningssystemer lå inden for 200 kr./ha i forskel til det pløjede systems
favør. Dertil skal dog regnes ind, at No-Till systemet krævede ca. 1 timers mindre arbejde pr. ha. Dette
må alt andet lige betyde, at udbyttet ikke må blive mindre for, at det er rentabelt at gå ind i No-Tilldyrkning (i hvert fald, når vi snakker hvede efter rajgræs).

Tak til…..
Tak til alle maskinimportørerne og maskinforhandlere, der har bidraget med maskineri til at gennemføre
denne demonstration.
Tak til driftsleder Lars Buhl, Gelballehave I/S for at lægge jord og arbejde til dette projekt, der endte med
at blive markant større end vi lagde ud med
Tak til KHLs medarbejdere for alle de timer der er lagt i projektet undervejs. Et projekt, hvor der ikke har
været penge involveret mellem parterne, og derfor er helt uvildigt.

SÅdysten i billeder

