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VILHELMSHØJ 

Til Vilhelmshøj er der 220 ha, 
som suppleres med 105 ha 
jord, der er forpagtet ind til 
gården.
Gården har en god arronde-
ring.

I foråret blev markerne sået 
til med:

 ærter
 sennep
 rajsgræs til frø
 byg
 hvede 
 havre
 sukkerroer

Markerne holdes så vidt 
muligt grønne året rundt, kun 
afbrudt af tidspunkt omkring 
etablering af ny afgrøde.

Efterafgrøderne er en blanding 
af: Forårsudlagt kløvergræs 
suppleret med isåning efter 
høst af vinterfoderryps, hon-
ningurt, blodkløver, vintervikke 
og stauderug.

Indtil videre tyve kreaturer af 
racen Murray Grey, der bidra-
ger til gården med nærings-
stoffer og kødproduktion.Et atypisk møgår

Det første år som økolo-
gisk, pløjefri planteavler 
har budt på store udfor-
dringer for Michael Mey-
er fra Vilhelmshøj ved 
Eskebjerg, hvor regnen 
udeblev i vækstsæsonen 
for siden at falde så ofte 
og i så store mængder, at 
den har forsinket høsten

Det er godt et år siden, Michael Mey-
er besluttede sig for at omlægge sin 
planteavl til økologi. Inden da havde 
han i sytten år dyrket sin jord uden 

principperne i no till - det vil sige 
helt uden brug af jordbearbejdning. 
Siden er brakpudseren og fræseren 
kommet tilbage i maskinhuset.

Undervejs i forløbet har Michael 
Meyer løbende deltaget på kurser 
med Martin Bech, hvor han har fået 
mere viden om kompostering, jord-

brugen af Biosa (mælkesyrebakte-
rier) på sine marker. 

Men hvordan er det første år så 
gået på Vilhelmshøj?

- Det har været et atypisk møgår.
Michael Meyer svarer hurtigt og 

bramfrit på spørgsmålet; men ikke 
alt er gået lige skidt på gårdens mar-
ker.

- Vi har fået en okay høst af raj-
græs, vårbyg, vinterhvede og sen-
nep; men vårhveden og sukkerroer-
ne har givet en dårlig høst, uddyber 
Michael Meyer.

har haft problemer med lugerobot-
ten, som jeg ikke mener er færdig-
udviklet til opgaven. Vi skulle i stedet 
have lavet en blindstrigling, så tror 
jeg, det var gået bedre. Samtidig 
er vi udfordret af, at de økologiske 

roer skal først ind i fabrikken, hvilket 
førte til, at vi skulle høste roerne alt 
for tidligt i september. Høsten ville 
helt sikkert have været bedre, hvis vi 
havde ventet til ultimo oktober, siger 
Michael Meyer.

Eksperimenterer
Når man besøger Vilhelmshøj, går 
man derfra med en oplevelse af at 
have besøgt et storskala-laboratori-
um, hvor arbejdet med at forbedre 
jordfrugtbarheden er en proces, der 
aldrig får ende. Michael Meyer op-
formerer selv sin Biosa (mælkesyre 
ferment), og blander sin egen kom-
post-te af udtræk fra komøg, muld 
fra bøgeskoven og egen kompost. 
Som vækstmedie i processen bru-
ges rørsukkermelasse og hvedemel 
til at opformere svampe og bakterier 
i teen. Teen spredes på markerne 
sammen med kalk og Biosa. Første 
gang lige efter fremspiring om for-
året, derefter 2-3 gange i vækstsæ-
sonen og en enkelt gang efter høst.

Planteavlsrådgiver Erik Kristen-
sen fra ØkologiRådgivning Danmark, 
ØRD, er nysgerrig efter, hvordan jord-
strukturen på gårdens marker ser 
ud efter et år med økologisk, pløjefri 
dyrkning.

- Hmm, lyder det eftertænksomt 
fra konsulenten, da han piller jorden 
fra den første spadefuld, han graver 
op i efterafgrøden af vintervikke og 
rajgræs, fra hinanden. I forvejen har 
han og Michael Meyer lagt mærke til, 
at græsset et gulnet i spidserne på 
bladene.

- Her skulle være hvide rødder. 
Det er der ikke. Det tyder på, at 
græssets vækst er gået i stå, lyder 
konklusionen.

Næste spadestik viser, at det 

der i rodlaget; men det kunne være 
bedre. Krummestrukturen i jorden er 
heller ikke så god som forventet.

Komposteksperimentet
Bag gården ligger to lange kompost-

miler, som Michael Meyer etable-
rede sidste efterår. Milerne består 
primært af snittet pil, mælkesyre-
bakterier, dybstrøelse og gylle; men 
de er ikke helt ens, hvilket også ty-
deligt ses, da Erik Kristensen stikker 
spaden i mile efter mile. I én mile er 
alt materialet stort set omsat, i en 
anden er processen knap kommet i 
gang.

Michael Meyer er nysgerrig efter 
at høre planteavlskonsulentens dom 
over milerne, for én ting har han lært 
det forgangne år: man skal øve sig 
meget, hvis man vil være mester i 
kompost. Heldigvis er Michael Mey-
er så dedikeret til sit landbrug, at 
han ikke har noget imod at investe-
rer tid - rigtig megen tid endda - i at 
dygtiggøre sig og afprøve de tiltag på 
markerne, som han har lært på kur-
serne.

-  Det er en spændende udfor-
dring, Michael Meyer har taget 
på sig, og mange vil nok mene, at 
man ikke kan dyrke økologisk plan-
teavl uden en harve og en plov. Vi 
afprøver metoderne i forskellige 
projekter i øjeblikket, hvori der også 
genereres ny viden. Én af de ting, 
jeg har lagt særligt mærke til her på 
Vilhelmshøj, er Michael Meyers ar-
bejde med sine efterafgrøder, som 
han selv dyrker frøene til. Han pro-
ducerer for eksempel selv sine frø til 
stauderugen og vintervikken, som 
er vigtige efterafgrøder på hans 
marker. Dermed sparer han mange 
penge, for frøene til vintervikke er 
meget dyre i indkøb, siger Erik Kri-
stensen.
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Michael Meyer (tv) og Erik 
Kristensen studerer krumme-
strukturen i marken .

To kompostmiler - to grader af omsætning.


