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Hvert 3. år afholdes der en stor udstilling om græsudstyr i nærheden af Birmingham, hvorfor det er 
meget belejliget at der netop er åbnet en flyrute mellem Billund og Birmingham. 
Udstillingen er en blanding af virksomhedsstande, foredragsforum og ikke mindst 
maskindemonstration. 
 
Over 2 dage er det muligt, at se stort set alt skårlægger, sprede, rive, snitte og ilægningsudstyr, 
der er på markedet i aktion. Dette gør det muligt at danne sig et godt overblik over hvad der rører 
sig på området, og se hvad der måske er på vej til de danske marker. 
Til ilægning blev der stort set ikke demonstreret kørsel med gummiged. Teleskoblæssere og 
traktorer med en stor silosvans med hydraulisk afskubber monteret i frontliften ser ud til at blive det 
nye hit. 
 
Ensilageudjævnere derimod var der ikke mange af, og udstyr til krimpning af korn kunne vi kun 
finde på én stand. 
 
Slående for udstillingen var at mange af standene har forberedt sig et år i forvejen på selve 
standpladsen. De enkelte frøfirmaer kunne derfor vise parceller med deres forskellige 
frøblandinger, hvilket var meget illustrativt, og burde overføres til de danske dyrskuer. 
Dagene blev også brugt til at se DLF´s engelske hovedsæde og frøpakkeri, samt forsøgsarealer 
for både græs og raps, samt til at besøge en malkeko´s besætning samt et mindre gods. 
DLF præsenterede deres nye GrassMax koncept der går ud på at iså græs i en eksisterende 1. års 
græsmark med en fingerharve med såkasse. Resultaterne var meget lovende, men baseret på et 
meget spinkelt forsøgsgrundlag. Det bliver spændende at afprøve metoden under danske forhold. 
Konklusionen på kvægbesøget var at landmanden nok skulle have forsøgt sig med isåning. 
På godset, hvor 75 af 800 dyrkbarer ha blev udgjort af vildtafgrøder, blev de engelsk MVJ 
ordninger omkring braklagte foragre brugt i vid udstrækning. Brak blev stort set brugt som en 
rotationsafgrøde. Da brakmarkerne må sprøjtes med Round-up allerede i april så vi stort set ikke 
andet end ”døde” brakmarker. 
Som nieche afgrøde kunne nævnes trøffelplantage, grusgravning og hjorteavl. 
 
Alt i alt en meget lærerig tur og hermed en opfordring til at besøge grasslandudstillingen om 3 år. 
  


