
 

Græs og jord behandling 

Kom til demonstration hos Olav Aasland og hør mere 

Adresse: Åslandsvg. 257, 4355 Kverneland 

Tidspunkt: onsdag d. 30 september kl. 10.30- ca. 12.30 

 

Få sunde og velplejede marker som giver de bedste udbytter og sundt foder til dine dyr. 

A3N Aps og Slagtekalve Rådgivning arbejder med Glenside Group i Skotland som gennem mere end 30 år har 
praktiseret ”Biosence”.  

Det er et koncept hvor jord, vand, afgrøder og dyresundhed indarbejdes i et samlet perspektiv. Ideen er at vi 
skal arbejde sammen med jorden, og derved udnytte potentialet i jorden på den bedste og mest bæredygtige 
måde. 

Jordprøver: 
Jo bedre du kender din jord, jo bedre udbytte får du fra den. Vi bruger Albrecht jordanalyse som giver et 
detaljeret indblik i hvilke næringsstoffer der er i jorden, hvilke der mangler og hvordan vi får det optimale 
samspil mellem afgrøder og jorden. 

Maskiner: 
Vi bruger mekaniske løsninger til græsmarkspleje; 

• Græsmarksluftere – Se en i aktion på demonstrationen! 
• Græsmarksgrubbere 
• Eftersåningsmaskiner med strigle og tromle 

 Vi arbejder med forskellige løsninger til sortjords behandling ud fra muligheder og ønsker. 
• Reduceret jordbehandling  
• Strip-till 
• Brug af efterafgrøder 

Jordforbedring: 
Jordforbedring kan tit hjælpes på vej med flere metoder;  

• Produkter med naturlige biostimulanser som 
bakterie/svampe fra Glenside Group 

• Ved aktivt brug af typer af efterafgrøder og kulturplanter 
• Med speciel valg græstyper og afgræsnings/slæt metoder 

Hvad får du:  
Erfaringerne fra England og Danmark, giver disse fordele:  

• Optimal og sund produktivitet af jorden 

• Højere ydelse af afgrøder 

• Bedre kvalitet af afgrøder 

• Bedre sundhed og produktivitet af dyr 

• Bedre økonomi i produktionen via målrettet indsats 

Hvem er vi: 

A3N Aps drives af Pernille og Karsten Snitkjær. Vi har en bred 
baggrund inden for maskiner og teknik, jordbehandling og optimal 
fodring af mange typer husdyr.  



 
Vi interessere os for sund jord og optimering af den naturlige cyklus. Vi har arbejdet med Glenside Group i 
Danmark siden 2011 og samtidig importeret og medvirket til udvikling af de mekaniske løsninger til 
jordbehandling sammen med vores leverandør Evers i Holland. 

Produktive græsmarker kræver pasning 

 

� Trafik fra dyr og maskiner pakker jorden. 

� Lavt indhold af organisk materiale får jorden til at pakke. 

� Store mængder nedbør pakker jorden. 

 

 

 

 

 

 

 

Pakning tvinger græsrødder op mod overfladen af jordprofilen, så planterne dør af kulde eller tørke. Planten 

optager ikke den næring som den skal have, uden et dybt og veludviklet rodnet. 

 

 

Pleje af græsmarken betaler sig 
Allerede efter en overkørsel med græslufter eller græsmarksgrubber, er der målbare resultater i græsmarken. 

Danske forsøg viser tydelige resultater, selv på velpassede marker. 

 

� Kør med græslufter i efteråret efter sidste slet og i det tidlige forår, når jorden 

er tjenelig.  
 

 



 

� Kør med græsmarksgrubber når jorden er tjenelig.  
 

Det får du: 
� Jorden dræner vandet bedre væk, giver mindre erosion og færre køreskader 

� Bedre rodudvikling på planterne, som giver højere udbytter, stærkere planter og flere 

næringsstoffer 

� Længere levetid på græsmarken giver bedre økonomi 

� Færre omlægninger er godt for bundlinjen 

� Bedre omsætning af tildelt gødning giver højere udbytte 

 

 

Med de rigtige maskiner til dit behov: 

 

Vedligehold med græslufter i 0-20 cm dybde 1-2 årlige 

behandlinger:  

� Græslufter 6 meter bred inkl. ekstra bagud vendt 3-

pkt. træk til tromle eller ekstra vægt DKr. 91.500 

ekskl. Moms. 

� Fås standard 3, 5, 6, 8 og 9 meter bred. 

 

Kørespor, trafikskader og pløjesål i 20-45 cm dybde, 1 årlig 
behandling: 

� Græsmarksgrubber 3 tænder med hydraulisk 

stenudløser og göttlervalse DKr. 82.500 ekskl. 

Moms. 

� Fås fra 2 – 7 tænder med og uden hydr. stenudløser 

 



 
Eftersåning, strigling og tromling, 1 – 2 årlige behandlinger:  

� GrassProfi 6 meter med planerplanke, strigle, 62 cm. 

Cambridge tromle, og såmaskine fra DKr. 240.800 

ekskl. Moms. 

� Fås i 3 eller 6 meters bredde med Cambridge eller 

Pictor tromle. 


