
Claydon har givet mange fordele
Inspiration fra en anden Claydon-landmand og en studietur til Sydamerika gav Klaus Knudsen 
fra Thy mod på at gå over til direkte såning, et varieret sædskifte med græsfrø og efterafgrøder. 
Efter køb af den nye Claydon Hybrid T4 er han endnu mere overbevist.

Den ser helt ny ud, men har allerede 
kørt to sæsoner. 
Klaus Knudsens begejstring er ikke 
til at tage fejl af, når han viser sin fire 
meter bugserede Claydon Hybrid T4 
såmaskine med gødnings- og frøudstyr 
frem.
Selvfølgelig er det ikke nok, at så-
maskinen ser ret godt ud på en dag, 
hvor efterårets meget regn er afløst af 
solskin. Den skal også levere resultater 
i marken.
- Her kan du se, hvordan jeg har sået 
vinterhvede efter høst af alm. rajgræs, 
som blot er skåret op med min halm-

- Denne her følger jorden endnu bedre, 
og jeg kan køre stærkere med den i 
vores kuperede terræn, påpeger han.
Desuden betyder frø-udstyret, at han har 
en meget alsidig såmaskine.

Nem indstilling og præcise 
mængder
Udover at så sine egne 240 hektar sår 
Klaus Knudsen også en del for andre 
landmænd. Blandt andet har han sået 
130 hektar på Mors og 140 raps, efteraf-
grøder og hvede i Thy i år - og interes-
sen for at få sået med hans Claydon 
Hybrid T4 er stigende.
Det kan også sagtens lade sig gøre af 
flere gode grunde. Den første er, at 
kapaciteten er høj - nemlig omkring 50 
hektar i døgnet med det hele.
- Desuden kan vi køre tidligere og 
længere, når der kommer nedbør, fordi 
jorden hurtigere optager vandet og der-
for bærer bedre oppe, så vi ikke laver 
køreskader, fortæller han.
Endelig er det en stor fordel, at indså-
ningen er nem og meget præcis - også 
når der bliver kørt.

Traktoren må ikke være for stor 
Hvis Klaus Knudsen ville pløje med 
høj kapacitet i de kuperede marker med 
en del stiv jord, skulle han bruge en ret 
stor traktor for at få en passende høj 
kapacitet.
- Men nu kan jeg nøjes med 230 heste-
kræfter, og havde jeg kun flade marker, 
ville omkring 160 hestekræfter være 
nok, mener han.
For han har også et godt råd:
- Lad være med at købe en traktor, 
der er for stor og laver hjulslip, for så 
pakker jorden, og det må bare ikke ske, 
påpeger han.
Netop en god, sund og porøs jord er 
en forudsætning for at få en god avl. 
Og det mener Klaus Knudsen, at han 
er ved at opbygge sin egen jord til at 
være.

Af Henning Lund Andersen,  
Dansk Maskincenter, mobil 21 42 20 76

Klaus Knudsen ved sin såmaskine, 
der også er efterspurgt til at udføre 
såarbejde hos andre landmænd.  
Flere og flere ønsker nemlig såning 
direkte eller efter en øverlig bearbejd-
ning med en strigle eller harve.

Her er der sået vinterhvede efter 
 vinterraps - og der er kun sprøjtet  
mod ukrudt en gang.

strigle med bølgeskær før såningen, 
viser han.
I modsætning til, hvad man umid-
delbart skulle tro, er græstørven ikke 
slæbt sammen i bunker, men ser blot 
lidt rustik ud. Og hveden står flot og 
livskraftig i de brede rækker på marken 
tilhørende Lindgaard i Thy - ikke så 
langt fra Thisted.

Sædskifte med korn, frøgræs og 
raps
Klaus Knudsen driver 240 hektar med 
planteavl, har 30 ammekøer og er på 
vej til at opbygge en produktion af 600 
fedekalve om året på gården i Thy.
Han har tidligere været svineproducent 
og var egentlig ved at overveje at drosle 
ned - men i stedet er det gået modsat. 
Nemlig mod en større produktion, hvor 
markarbejdet både skal udføres til punkt 
og prikke samtidig med, at det skal 
være nemt og effektivt.
- Jeg besøgte for fem år siden Alfred 
Olesen, som var den første til at køre 
med Claydon i Danmark. Og kort efter 
var jeg på en studietur til Argentina og 
Uruguay, hvor jeg også blev inspireret 
til at tænke anderledes. 
- Nemlig til at så direkte i stedet for at 
bruge masser af tid og penge på at pløje 
i vores stive jord, fortæller han.
Det kan nemlig sagtens lade sig gøre i 
det alsidige sædskifte med vinterhvede, 
vinterraps, vinterbyg, vårbyg og alm. 
rajgræs til frø.

Fra liftmodel til bugseret
I første omgang købte Klaus Knudsen 
en tre meter Claydon liftophængt model 
af en anden thybo, som hellere ville så 
på en anden måde.
- Det var en fin maskine, som jeg kørte 
med i tre år. Men i foråret 2018 skiftede 
jeg til den bugserede fire meter Hybrid 
T4 med gødnings- og frøudstyr til såvel 
efterafgrøder som udlæg af alm. rajgræs 
til frøavl, fortæller han.
Hans erfaring med den er endnu bedre 
end med den første model.
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