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Irland

Louis McAuley viser her, hvordan såning
direkte i efterafgrøder ser ud.

Louis McAuley forklarer, hvordan hans John Deere 750A såmaskine fungerer.
Fotos: Niels Damsgaard Hansen.

Irsk planteavler:

10 t/ha i
vinterhvede
er for ringe
Udbytterne på Louis
McAuleys godt 700
hektar har egentligt
altid været gode. Men gradvist blev
det vanskeligere at
lave et ordentligt
såbed, og vi havde
oftere problemer
med at færdes i marken, fortæller han.
Nu har han fundet
løsningen.
Af Jørgen P. Jensen
40 41 76 84 - jpj@eﬀektivtlandbrug.dk

Louis McAuley dyrker
salgsafgrøder som vinterraps, vinterhvede, vinterbyg, hestebønner med flere.
Desuden driver familien en
fodermølle, hvorfra der sælges
egen produktion af færdigfoder til områdets mange besæt-

ninger med malkekøer og
får.
- 90 procent af vores egen
avl bruges i foderfremstillingen på møllen, fortæller han,
da Effektivt Landbrug besøger
den irske planteavler en god
times kørsel vest for Dublin.
Familien driver i alt 700
hektar god irsk jord, hvoraf
de knap 100 hektar er med
permanent græs til kødkvæg.
- Indtil 2014 pløjede vi al jord
i omdrift, dyrkede en masse
hvede og byg uden det store
sædskifte – men også uden
de store problemer med græsukrudt, fortæller han, imens
vi går ind over hans vintersædsmarker med masse af
stubbe fra sidste års høst.

På spørgsmålet om, hvad et
godt udbytte er på hans kraftige, irske marker, svarer han,
at ryger det under 10 t/ha i
vinterhvede, er det et dårligt
udbytte.
- Sidste år havde vi for eksempel 13,5 t/ha i vores bedste
hvede, mens gennemsnittet
lå omkring 12 t/ha. Men alle
år er forskellige, og man kan
ikke umiddelbart sammenligne dem.
Jordbearbejdning og såning
blev tidligere klaret med et
kombineret rotorharvesæt
efter forudgående pløjning.
- Men gradvis blev det vanskeligere at lave et ordentligt
såbed, da jordens humusindhold blev stadig lavere og la-

Jordstrukturen
blev ringere
- Min far har egentlig altid
haft gode afgrøder med flotte
udbytter. Men omkring 2005
begyndte udbyttet at falde – på
trods af ellers pæne afgrøder i
starten af vækstsæsonen.

Louis McAuleys direkte
såmaskine John Deere 750 kan
med sine rulleskær med højt
skærtryk nemt så i en stående
efter- eller mellemafgrøde.

vere. Og samtidig havde vi oftere problemer med at færdes
i marken. Jordstrukturen blev
ringere og ringere, forklarer
Louis McAuley.
Noget skulle ske.
Derfor tog de gradvist fat på

at dyrke flere efterafgrøder og
eksperimenterede med mere
minimal jordbearbejdning,
indtil de i 2014 fik anskaffet
en tre meter Claydon strip-till
såmaskine.
- Egentlig syntes jeg ikke rig-

tigt om strip-till og ville hellere
gå helt over til no-till. Så i 2016
tog vi springet og gik over til
no-till på over 60 procent af
vores sædskifteareal.
- I år runder vi så de 95 procent af vores areal med no-till.
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I efteråret bliver der her sået vinterhvede direkte i en stående mellemafgrøde hos Louis
McAuley.

opgravede spadestik viser en
- Store, ﬂotte regnorme i det
Louis McAuley.
sund og levende jord, fortæller

Og snart når vi op på de 100
procent.

Samme
dæk-montering
hele året
Vi går ind på en vinterbyg-

mark, der står med en friskgrøn men endnu lav pels.
- Denne mark har haft no-till
i snart seks år, og vi kan tydeligt
se forskel på jorden. Selv om
det har regnet en hel del de seneste dage, hænger jorden for

eksempel ikke fast på skoene.
Tidligere skulle der skiftes til
brede dæk ved de første kørsler
i marken om foråret.
- Men nu kører vi med normale dæk året rundt, da jorden uden problem kan bære,

rt seks år, og vi kan
rk har haft no-till i sna
- Denne vinterbygma
regnet en hel del de
jorden. Selv om det har
tydeligt se forskel på
ikke fast på skoene, vir jorden for eksempel
seneste dage, hænge
d spaden.
ser Louis McAulev me

fastslår Louis McAuley og
sætter den medbragte spade
i jorden til selvsyn af den nye,
krummefyldte jord.
Store regnorme vrider sig i
den opgravede og tydeligvis
sunde jord på spaden.

Færre sygdomme i
afgrøderne
Han vurderer, at farmens
jordtype ligger blandt de 10
procent med højeste udbyttepotentiale i Irland.
- Dog er den nok lidt langsom til at dræne kraftig regn i
foråret, selv om her er nedlagt
udmærkede dræn.
I år har både februar og
marts været ganske regnfulde her i Irland, og alligevel er

- I år runder vi så de 95 procent
af vores areal med no-till. Og
snart når vi op på de 100
procent, fortæller Louis AcAuley.

markerne og vandgrøfter nu
ganske tørre.
- Vinterbyggen blev sået ret
tidligt den 22. september. Vi
er altid lidt bekymrede for, at
regn kan forsinke såningen til
for sent i efteråret.
- Vi oplever med no-till også
mindre angreb af virussygdomme i foråret og har de seneste tre år ikke haft behov for
at insektsprøjte i efteråret for
at undgå virussygdommene.
En besparelse der også fremmer biodiversiteten yderligere.

Nedsætter
N-forbruget
Der er en form for kvælstofkvote også i Irland, der sætter
grænse for N-mængden.
- Og i år med de vilde gødningspriser har vi lagt os på
200-220 kg N/ha i vinterhveden og 180 kg N/ha i vinterbyggen. Dermed når vi ikke op
på vores maksimale N-kvote,
understreger den irske planteavler.

- Vi har over de seneste år
skåret langsomt ned på vores
gødningsforbrug og alligevel
fastholdt de høje udbytter. Når
vi over årerne anvender notill, opbygger vi nemlig kulstof
og organisk materiale i jorden
fra stub og efterafgrøder.
I de første år efter overgangen til no-till – og det kan være
op til de første 10 år – skærer
de ikke meget i N-gødningen,
da det ofte koster på udbyttet.
- Men vi ser sådan på det, at
vores mission som landmænd
er at dyrke den bedste afgrøde
med de højest mulige udbytter og samtidig forbedre vores
jord år for år. Det oplever vi
at gøre med no-till og efterafgrøder.
- Vi ønsker ikke at blive økologiske, da det vil begrænse
produktionen. Men med notill bidrager vi fortsat til fødevaresikkerheden. I den store
sammenhæng betyder det
også noget for os, slutter Louis McAuley.

