
LDM: 
Håber på danske traktorer
Formanden for LDM, Kjartan Poulsen, håber, at der 
også vil være danske mælkeproducenter til stede 
til den stort anlagte demonstration i Bruxelles den 
13.-14. december.

Tre år med hele haler
Sjællandsk full line svineproducent 
stoppede med halekuperinger i efter-
året 2018. Og det er slet ikke blevet til 
det »blodbad«, som fl ere af kollegerne 
ventede.
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Sliddele i Boron kvalitetsstål
VADERSTAD 
Rapid flad såtallerken, Ø 410 x 5 mm, 5 huller ..............................125,-
Rapid tallerken/disc buet, Ø 410 x 5 mm, 5 huller ........................125,-
Carrier tallerken/disc 450 x 5 mm, 4 huller ...................................195,-
HORSCH
Pronto og Joker tallerken/disc Ø 460 x 6 mm, 3 huller ..............195,-
Joker tallerken/disc Ø 460 x 6 mm, 5 huller ..................................195,-
Joker tallerken/disc Ø 520 x 6 mm, 5 huller ..................................225,-
Joker HD tallerken/disc Ø 620 x 6 mm, 6 huller ............................325,-
Pronto såskær, Ø 340 x 2.5 mm, 6 huller ...........................................85,-
AMAZONE
Catros tallerken/Disc 510 x 5 mm, 4 huller ....................................255,-
På lager til omgående levering – og måske Danmarks billigste priser

Maskiner søges i kommission.

Salg – rådgivning og vurderingsopgaver

Claus Andresen
Industrivej 59 - 5750 Ringe

Telefon 40 27 41 71
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Sidste føljeton-tur 
med Ole
Læs den sidste Føljeton-artikel i denne om-
gang med markbrugsleder ved Firstfarms i 
Slovakiet, Ole Hjelm.

Her taler han om at holde svinepest for 
døren fra bedriftens 2500 søer, hvordan løn-
niveauerne i landet er ved at blive en udfor-
dring, og så taler han om, at det er umuligt 
at undvære ploven på markerne.
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GLOBAL FARMING Slovakiet

- Her kan vi ikke 
undvære ploven
- At holde jorden pløjet 
og helt sort kan være en 
nødvendighed af flere 
årsager, fortæller Ole 
Hjelm fra Firstfarms land-
brug i Slovakiet. 

Af Jørgen P. Jensen
40 41 76 84 - jpj@effektivtlandbrug.dk

Kommer der museangreb i 
marken, er der kun ét at gøre.

- Musene kan æde den nysåede 
vinterhvede fuldstændig, og ofte er 
det ikke praktisk muligt at lægge gift 
ud. Så der er kun vinterpløjning og 
sort jord til at afbøde musene.

Det fortæller Ole Hjelm, der er 
driftsleder og markchef på Firstfarms 
markbrug i Slovakiet.

- Det er især galt, hvis musene spre-
der sig i en afgrøde, som vi ikke kan 
komme godt nok ind i – for eksempel 
raps i vækstsæsonen. Så formerer 
musene sig kraftigt og giver store 
problemer i den efterfølgende hvede.

- Vi bliver anbefalet at sætte sidde-
pinde op til rovfugle og lave plante-

bælter, men der skal virkelig mange 
fugle og rovdyr til at tage museflok-
kene.

Med musene kommer ofte vildsvin, 
der roder de nysåede marker op for 
at få fat i de mange mus.

- Vildsvin er vi bestemt også gerne 

fri for – både på grund af markska-
de og for at undgå ASF, fastslår Ole 
Hjelm.

Pløjning
Så ploven er ikke til at undvære på de 
1.580 hektar, som Firstfarm driver på 

deres Gabcikovo-farm i det vestlige 
Slovakiet.

Der er derfor heller ikke planer om 
at gå over til no till eller conservation 
agriculture.

- Vores udfordring er det meget 
plantemateriale på jorden fra især 

majs. Får vi et vådt år, giver det alt 
for meget DON-toksin i majsen, så 
den ikke kan bruges til vores grise. 
Desuden kører vi meget med tunge 
gyllevogne, så pløjning med et par 
års mellemrum er godt til at bryde 
sammenkørt jord op.

Sædskifte
- Vi har et fem-års sædskife - først 
to år med majs, så vinterbyg, deref-
ter vinterraps og sidst vinterhvede. 
Der pløjes mellem de to år med majs 
for at komme af med planteaffaldet, 
mens vi vil prøve at undgå at pløje 
før vinterbyg. Til raps og hvede pløjer 
vi ikke.

- Desuden skal vi have plads til 300 
hektar efterafgrøder, som også kom-
mer på i efteråret før forårssåning af 
majsen.

Vårbyg til malt giver for lavt udbytte 
i forhold til vinterbyggen, ligesom 
Ole Hjelm har afprøvet 18 hektar med 
solsikker og fravalgt det.

- Solsikkerne gav tre tons pr. hek-
tar, men led også under for meget 
ukrudt. Solsikker passer dårligt sam-
men med meget majs, da de skal sås 
og behandles samtidig, og det giver 
spidsbelastning.Der fyldes såsæd på fra sneglevognen.

Ole Hjelm har her i 2021 i en række artikler gennem året for-
talt om sit arbejde som markbrugsleder på Firstfarms.

Her i november står den nysåede vinterhvede godt. Men i nog-
le år kan mus være hårde ved de nye planter.

- Musene kan æde den nysåede vinterhvede fuldstændig, og ofte er det 
ikke praktisk muligt at lægge gift ud. Så der er kun vinterpløjning og sort jord 
til at afbøde musene, fortæller Ole Hjelm fra Firstfarms i Slovakiet. 

http://l-mediehus.dk/
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ASF-smitte:

Døde vildsvin skal spules 
af markmaskinerne
- Rammer vores maskiner 
noget derude, så skal de 
vaskes og desinfi ceres, 
inden de kommer hjem 
på farmen, understreger 
Ole Hjelm.

Af Jørgen P. Jensen
40 41 76 84 - jpj@eff ektivtlandbrug.dk

Udover det travle efterårsar-
bejde i den seneste tid har Ole 

Hjelm været i gang med at overveje 
gyllehåndteringen i lyset af den sti-
gende trussel fra svinepest (ASF).

Han er markbrugsleder på First-
farms landbrug i Slovakiet.

- Svinepest er konstateret kun 100 
kilometer herfra, og vi lejer maskin-
station til at flytte gyllen fra vores 
grisebesætning på 2.500 søer og slag-
tesvin ud på markerne. Det kan være 
en potentiel smittespreder, må vi an-
tage. Nedfældningen klarer vi selv.

Ligeledes kører farmens ansatte 
med farmens egne maskiner og me-

jetærskere rundt ude i blandt andre 
marker, hvor vildsvin løber frit rundt.

- Rammer vores maskiner noget 
derude, så skal maskinen vaskes og 
desinficeres, inden den kommer 
hjem på farmen, påpeger Ole Hjelm, 
der er i gang med at lave et regelsæt 
til markpersonalet for at undgå, 
at ASF-smitte bliver bragt hjem.

Han vil nu udstyre markbilen med 
en benzindreven højtryksrenser, så 
en mejetærsker for eksempel kan 
spules ude i marken efter at have 
påkørt et dødt vildsvin.

- Vi bruger også virkelig meget tid 
på at skræmme vildsvin langt væk 
fra vores staldanlæg. Blandt andet 
har vi ansat en fuldtidsjæger til at 
holde vildsvinene væk fra vores stald-
områder.

Vil mangle arbejdskraft
Generelt har 2021 været et godt og 
roligt år for markbruget på Firstfarms 
i Slovakiet.

- Da vi overtog farmen i 2019, var 
der en udmærket maskinpark, som 
vi løbende har suppleret op.

- I marken her på vores slovakiske 

farm har vi fire medarbejdere, der 
kommer med rundt i det hele. Det 
mener jeg er vigtigt for at holde en 
høj motivation, og det ikke bliver 
monotont. Det giver også alsidige 
og dygtige folk, som vi så betaler en 
god løn, fortæller Ole Hjelm.

Udfordringen for landbruget i 
Slovakiet i det kommende år bliver 
netop kraftigt stigende lønninger, 
som mange farme vil få svært ved 
at betale.

- I dag skal en traktorfører kunne 
meget mere it og teknologi end for få 
år siden. Tidligere kunne vi godt have 
en ekstra mand med en forholdsvis 
lav løn. Det går ikke mere med de 
nuværende og især fremtidige løn-
ninger.

Manglen på arbejdskraft bliver de 
kommende års hovedudfordring i 
landbruget.

- Endnu er skatten kun omkring 20 
procent i Slovakiet. Så vi kan stadig 
holde et lavere lønniveau end i Dan-
mark. Men i fremtiden forventer vi, 
det vil udligne sig, og vi får danske 
lønmæssige tilstande hernede, slut-
ter Ole Hjelm.

Pløjning af majsstub-mark.

Her er der gang i harvning i 20 centimeters dybde inden såning 
af vinterhvede.

Tørreriet kører 24/7, mens majshøsten er i gang. Majsen anven-
des til Firstfarms egen grisebesætning.

Der er gang i reparation af maskiner, efterhånden som efterår-
sarbejdet er ved at være færdigt. Fotos: Ole Hjelm

- I år har vi i gennemsnit høstet 
10,7 t/ha i majsen. Det er vi meget 
tilfredse med, fortæller Ole hjelm.

Sidste artikel 
som føljeton-vært

Igennem 2021 har vi her i Global 
Farming fulgt Ole Hjelm som markbrugs-
leder på Firstfarms i Slovakiet og Tjekkiet 
med de skiftende opgaver gennem året. 
Dette er den sidste artikel, og vi siger tak 
til Ole for et års meget godt samarbejde.


