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Studietur England 11-13 oktober 2016
Enestående mulighed for tur til England med gårdbesøg hos 5 engelske landmænd.
Med fokus på optimal samarbejde med jorden og styrket indtjening.
Emner på turen:
- Strip till såning
- Direkte såning
- Reduceret jordbehandling
- Brug af efterafgrøder og ukrudtskontrol med efterafgrøder
- Jordforbedring via valg af type efterafgrøde
- Næringsstof til plante og til jord
- Albrecht analyser
- Mælkeproduktion til specialproduker
Biosence:
Biosence er et koncept hvor jord, vand, afgrøder og dyresundhed indarbejdes i et samlet
perspektiv. Den cyklus alle i og omkring landbruget daglig lever med. Biosence tager sin basis i
ideen om at arbejde sammen med jorden, udnytte potentialet i jorden og bruge godt
landmandskab.
Glenside Group har mere end 30 års erfaring i arbejdet med sunde dyr og sunde afgrøder og er et
af de førende firmaer på området. Se evt. mere på deres hjemmeside her
http://www.glensidegroup.com/
Erfaringerne med Glenside konceptet, giver disse
fordele:
-

Højere ydelse af afgrøder
Bedre kvalitet af afgrøder
Større vandkapacitet
Bedre mulighed for right on time behandlinger
Bedre sundhed og produktivitet af dyr
Bedre økonomi i produktionen via målrettet
indsats
Optimal og sund produktivitet af jorden

Ian Robertson vil begge dage gennemgå muligheder og erfaringer, og relatere disse til hans
kendskab til dansk landbrug.
Hele gennemgangen laves på et let forståeligt engelsk og der vil være hjælp til oversættelse
undervejs.

Dem besøger vi;
Claydon Drills, Newmarket:
Rundvisning på fabrikken hvor Strip-till systemet blev udtænkt af landmænd til landmænd. Hør
den spændende historie fortalt af Jeff Claydon – ophavsmanden til strip-till systemet. Ifølge deres
oplysninger er det et system som koster 1/3 af traditionel dyrkning i omkostninger og kun tager
1/5 af samme tid.
Revesby Estate, Planteavl:
1220 Ha Gods som forvaltes at Peter Cartwright.
Han har arbejdet med Bioscence teknikken de
sidste 3 år. Han dyrker blandt andet korn, raps,

ærter til konsum og kartofler. Han arbejder
med udvikling af efterafgrøder, strip-till og
placeret gødning tilpasset jordtypen. Peter er
en meget dygtig landmand og vil give sit bud
på hvordan planteavl kan drives på en
miljøvenlig og rentabel måde.
www.revesbyestate.co.uk/RevesbyFarms.htm

Wray Farms v/ Richard og Chris Way:
Pløjefri dyrkning af meget svær jord, hvor de dyrker hvede med 13 ton/ha. Her er fokus på
alternative næringskilder f.eks. brug af papiraffald som en kilde til N og organisk materiale.
Chris og Richard arbejder også med efterafgrøder med gode resultater.
Lige i nærheden holdes hvederekorden på 16 ton/ha.
Keythorpe Farm, Økologisk Mælkeproduktion:
Drives af Wil Armitage. Økologisk malkebesætning på 900 køer. Malker på to lokationer. Hoved
fokusområder er høj kvalitet i grovfoderproduktionen og nicheproduktion hvor størstedelen af
mælken sælges til pulver til eksport og resten forarbejdes på gårdmejeri. Will er en dynamisk
landmand, som vil give et indspark til hvordan økologisk produktion kan være lige så gode eller
bedre på kvalitet og kvantitet som et konventionel kvægbrug.
EJ Barket and Sons Planteavl:
667Ha planteavl. Dyrker hvede, byg, raps og græsfrø. Demonstrationsgård i Leaf-programmet som
beskytter dyreliv og miljøet. Meget progressive landmænd som arbejder med direkte såning.
Northerns, Baldock Cambridgeshire Slagtesvin/planteavl:
400 ha og 3200 slagtesvin. Dyrker kartofler, hvede, byg, raps og ærter på meget høj kalciumjorde.
Jordtype med store ubalancer og kræver derfor meget præcis pasning. Farmen arbejder med
udvikling af jord og jordstruktur via egne ressourcer fra produktion og med lokal produceret kompost.

Alle de deltagende bedrifter er åbne og positive landmænd der gerne deler ud af
deres erfaringer. Der er både økologiske og konventionelle bedrifter, men fælles
for alle landbrugene, er at de samarbejder med det biologiske system.

Er der deltagere der ønsker det, vil der være mulighed for løbende oversættelse fra engelsk til
dansk i forbindelse med besøgene.

Foreløbig Rejseplan:
Tirsdag den 11-10-2016:
Afgang fra Billund lufthavn ca. kl. 10:00
Ankomst til Stansted og besøg hos Claydon Drills. Derefter kørsel til overnatningssted ca. 2,5 times kørsel
nord for London Stansted. Indkvartering på hyggelig pub og socialt samvær.
Onsdag den 12-10-2016:
Sammen med Ian Robertson, Glenside Group besøger vi tre landbrug med fokus på produktiv jord med hhv.
planteavl og mælkeproduktion.
Torsdag den 13-10-2016: Besøger vi to landbrug med hhv. planteavl og slagtesvin med planteavl. Hjemrejse
sidst på dagen.
Ankomst Billund ca. 23.00

Praktisk:
Prisen vil være ca. 6.500 Dkk plus moms. Turen gennemføres ved minimum 10 deltagere.
Pris inkluderer:
 Flybillet
 Transport
 Overnatning
 Morgenmad
 Frokost i form af sandwich eller anden let anretning
 Aftensmad på pub inkl. første drikkevare
 Vand og frugt undervejs
Tilmelding senest: d. 26/9 2016 til Pernille@levendeJord.dk eller 2122 3488.
Betaling ved tilmelding (faktura fremsendes).

