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Luftning af græsset øger udbyttet
Jysk mælkeproducent
vurderer, at en luftning
øger udbyttet med
mindst 10-15 procent.
AF LEIF CHRISTENSEN

n Golfbaner og fodboldstadions bliver jævnligt vertikalskåret for at styrke banernes
rødder og for bedre at kunne aftage nedbøren. Og den
praksis er også godt på vej ind i
dansk landbrug – med succes.
- Jeg har ikke lavet forsøgsmarker, men samlet vurderer
jeg, at udbyttet er 10-15 procent højere, end det ellers ville
have været.
Meldingen kommer fra mælkeproducent Gunner Mouridsen fra Egvad ved Tarm, der
har forsøgt sig med en luftning
af græsmarkerne. En luftning,
hvor der laves spor af 18 centimeter lange pigge.
Han lavede i fjor et forsøg,
hvor en græsmark blev luftet
i en 12 meter bred rende, og
det kunne faktisk mærkes i år.
- Da vi snittede græsset,
tænkte vi egentlig ikke nærmere over det, men det viste
sig at have betydning. Hvor
striberne var lavet, kunne der
kun være to træk pr. læs, mens
der på resten af marken kunne
være tre træk pr. læs, fortalte
Gunner Mouridsen ved en demonstration på marken i går.

Placeret gylle
Det er firmaet A3N, der for alvor har fået øjnene op for, at
luftningen betaler sig. Pernille
Snitkjær fra firmaet tager dog
ikke æren for »opfindelsen«.
- I England og Skotland har
de gjort det i måske 30 år, og
nu skal vi også have det her til
landet. Det giver bedre rødder og en mark, der bedre kan
aftage regn, fortalte Pernille
Snitkjær.
Sammen med firmaet Fasterholt og Gunner Mouridsen, der er uddannet land-

Mælkeproducent Gunner
Mouridsen er ikke i tvivl om, at
luftning af græsset øger udbyttet. Han ses her sammen med
Pernille Snitkjær fra A3N, der
importerer bl.a. græssnittere.
(Fotos: LLN Press)
brugsmaskinmekaniker, er
systemet på gyllevognen udviklet. Piggene er bygget på
gyllevognen, så gyllen placeres
direkte i de riller, der laves. Her
løber den så ned i jorden til
gavn for græsset.
- Der er helt klart noget, jeg
vil anbefale andre, noterer
Gunner Mouridsen, der har
kørt et par hundrede hektar
igennem – fodergræs to gange
og frøgræs en gang i år.

De 18 centimeter lange pigge er monteret bag på gyllevognen og laver render, hvor gyllen placeres ovenpå.

Maskinhandler, så er det tid...
Har du mejetærskere eller andre høstmaskiner,
som du gerne vil have solgt til denne høst?
Effektivt Landbrug følger høsten dag for dag
rundt i hele landet. Du kan booke
annoncer til placering på Høst-Tour siderne

Du kan indrykke annoncer fra dag til dag
Ring eller mail om formiddagen, så er din annonce med næste dag!
Telefon 70 15 12 37 - annoncer@effektivtlandbrug.dk

Gyllen løber ned i renderne, ned til græssets rødder, og gør nytte.

Landbrugets erhvervsavis  hver dag...

