
Det nye frøudstyr til 
Claydon såmaskinen, 
som er en opdatering 
til det, der er på Claus 
Thomsens udgave.

Her er der sået 
udlæg af frøgræs 
samtidig med såning 
af vårbyg, og frøgræs-
set står °nt mellem 
kornrækkerne.

Claus Thomsen sår med dette sæt, som er meget alsidigt både med hensyn til 
 jordtyper, afgrøder og med/uden forudgående bearbejdning af jorden.

Alsidig Claydon med frøudstyr
Claus Thomsen skal i gang med tredje sæson med sin Claydon 6T Hybrid, som kan så alt 
lige fra de mindste frø til hestebønner i 10 centimeters dybde i såvel let som stiv jord.

De smalle såskær og udløb placerer 
udsæden i et cirka tre centimeter bredt 
bånd. A-skæret og såudløbene til korn 
lægger udsæden i et cirka 16 centimeter 
bredt bånd.
Med frøudstyret kan der placeres udlæg 
eller sneglepiller enten mellem såræk-
kerne eller ovenpå dem.
- Placering af udløbet kan ændres afhæn-
gig af opgaven siger han. 

Sårillen trykkes ikke til
På den stive lerjord øst for Vojens kan 
slemning være et problem i våde forår, 
når jorden er bearbejdet.
- Min Claydon har ikke trykhjul, der 
trykker jorden i sårillerne. Det er en for-
del, fordi slemning på den måde undgås, 
fremhæver han.
Men han anbefaler sine kunder især på 
den stivere jord at køre over markerne 
med en helt almindelig Cambridge 
tromle efter såning.
- Tromlen knuser eventuelle knolde, og 
den generer agersneglene, vi desværre 
også har problemer med om efteråret 
forklarer han. 

Traktor med 300 hk 
Behovet for trækkraft bestemmes i høj 
grad af fart, jordtype og terræn.
- Til de mange forskellige typer jord og 
afgrøder, vi arbejder med, skal der bru-
ges minimum 50 hk pr. meter arbejds-
bredde, siger Claus Thomsen.
Farten er optimalt mellem otte og 12 
kilometer i timen afhængig af jordtype
I meget kuperet terræn på stiv jord er det 
dog ikke muligt at køre helt så hurtigt 
– især ikke på jord med lavt indhold af 
kulstof.
- Min erfaring er, at når man vil køre 
pløjefrit, skal man også interessere sig 
for jordens tilstand.
- Det er nødvendigt at tilføre plantere-
ster, dyrke efterafgrøder og have et godt 
sædskifte for at lykkes med det, forklarer 
han.
Men det er hans pløjefri kunder også ved 
at være dus med.
Af Steen Olesen, Ølgod Maskinforretning, 

steen@omask.dk

Mod vest er jorden til den lettere side og 
mod øst til den stive side. 
Claus Thomsen driver maskinstation på 
højderyggen ved Vojens og har derfor 
både kunder med let og stiv jord.
Han købte i foråret 2019 en Claydon T 6 
Hybrid striptill såmaskine, hvor en smal 
grubbetand forrest løsner jorden til det 
efterfølgende såskær. Udover at kunne så 
alle typer afgrøder kan såmaskinen også 
placere gødning og så frø/sneglepiller.
- Her i foråret regner jeg med at skulle så 
omkring 275 hektar, hvoraf de cirka 120 
hektar er hestebønner.
- Interessen for hestebønner er meget 
stigende og vil nok vokse endnu mere i 
de kommende år, siger han.
Det er især mælkeproducenterne, der 
producerer GMO-fri mælk, og svine-
producenterne, der har øje for hestebøn-
nerne. Men rene planteavlere er også 
begyndt at rette blikket imod hestebøn-
nerne.

Sår dybt uden problemer
Kunderne hos Claus Thomsen er både 
pløjefri og pløjende. De har som nævnt 
også forskellige typer jord. Og selvføl-
gelig mange forskellige afgrøder lige fra 

almindelige kornarter til udlæg af græs 
og samdyrkning i vinterraps.
- Derfor skal min såmaskine også kunne 
mestre det hele og gerne i en overkørsel, 
påpeger han.
Hans udgangspunkt er også, at der skal 
laves et ordentligt stykke arbejde, så 
afgrøden kommer godt fra start.
- Hestebønnerne skal dybt i for at have 
adgang til nok vand, specielt i tørre 
sæsoner, påpeger han.
Dybt er i hans verden cirka 10 centime-
ter.
Claus Thomsens Claydon T6 Hybrid 
monteres med smalle såskær til heste-
bønner og går nemt ned i den ønskede 
dybde også i svær lerjord - uden at der 
rodes for meget op i jorden.
Jo tørrere foråret er, jo vigtigere er den 
dybe placering af hestebønnerne.

Både smalle og brede såskær
Det tager cirka tre timer at skifte fra 
de smalle såskær til hestebønner med 
specialudløb til udsæden, og over til de 
bredere A-skær til korn med to udløb.
- Jeg prøver derfor at pulje hestebønner-
ne til tidligt på sæsonen, før jeg skifter 
over til A-skærene, fortæller han.
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