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TEMA: STUBSTRATEGI, MELLEM- OG EFTERAFGRØDER

aktuelt

Halmharve kan næsten
det samme som en halmstrigle
Den gør det samme
arbejde som en halm
strigle, men kradser en
smule mere i overfla
den og gør derfor lidt
mere ud af at skabe
falsk såbed og bekæm
pe agersnegle.
AF BØJE ØSTERLUND
Pløjeregler, efterafgrøderegler og nye ideer om
direkte såning har i de senere
år sendt mange landmænd på
udkig efter halmstrigler og
halmharver.
Først og fremmest retter interessen sig mod at få sikret en
bedre fordeling af den snittede
halm efter de stadig bredere
skæreborde på mejetærskerne. Der skal ikke meget vind til
at forstyrre fordelingen af snittet halm i hele skårets bredde,
og dels kan der altid være et
behov for at fordele avnerne
fra soldkassen lidt bedre.
aktuelt

Kørsel på skrå i forhold til
mejetærskerens og markens
retning er altid gunstigt, om
ikke andet så for at evaluere
markens jævnhed.

fordi den har vendbare harvespidser i stedet for en fjederstilk af rundstål, der slides
ujævnt, siger han.

Udtørrer snegleæg

Techmagri-halmharven, som
den hedder, kan klare sig med
et meget lavt effektforbrug, og
gør det samme som en halmstrigle og roder måske en smule mere op i jorden.
- Der er en fin gennemgang
i den seksbullede harve, og
funktionen er allerbedst, når
man kører hurtigt, gerne op
til 20 kilometer i timen, siger
Torben Søeberg.
En 7,2 meter bred halmharve kan nemt trækkes af
en traktor på 100-120 hk og
har en kapacitet på mindst 10
hektar i timen. Brændstofforbruget er dermed mellem en
og to liter diesel pr. hektar.

Landmand Torben Søeberg,
Tvendesminde ved Kolding,
har for nyligt introduceret et
nyt redskab, en halmharve,
der kan anvendes efter samme
retningslinjer som en halmstrigle.
- Jeg er især optaget af, at
halmharven kan medvirke til
udtørring af jorden, så vi kan
få bugt med sneglene.
Den sydjyske landmand har
gennem en årrække eksperimenteret med halmstrigler
på sin egen kraftige lerjord på
Tvendesminde syd for Kolding.
- Jeg er kommet frem til, at
denne halmharve, jeg nu importerer fra Frankrig, og som
har vendbare spidser, er den
bedst egnede til formålet. Især

Billig behandling

Enorm kapacitet
Torben Søeberg viser, hvordan den enkle harve med fa-

ste bulle er bygget op omkring
en ramme, hvor der nemt kan
monteres en eldrevet multisåmaskine.
- Jeg har ikke selv prøvet
at så efterafgrøder med den,
men jeg er helt overbevist om,
at det kan den sagtens klare.
Fremspiringen vil sikkert ikke
blive noget problem, hvis man
stiller højden, så tænderne
kradser lidt i jorden og derfor
giver efterafgrødefrøene gode
betingelse for fremspiring.
- Skal man ikke etablere efterafgrøder, men sikre fremspiring af frøukrudt og spildfrø
inden såning af raps og vinterkorn, kan man bare køre en
tur ekstra med den. Kapaciteten er jo enorm, og enhver
kan finde ud at køre med den,
påpeger Torben Søeberg.
- Den er så nem at køre med,
at man nemt kan køre en tur
ekstra, hvis det skønnes nødvendigt.
boje@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 31

Torben Søeberg fra Tvendesminde ved Kolding viser her, hvordan
halmharvens arbejdshøjde stilles, så tænderne kun lige berører
jordens overflade. - Meningen er, at harven skal fordele og
sprede halmen, mens den svines en smule til med jordbakterier,
forklarer han. (Fotos: Bøje Østerlund)
Techmagri halmharven er nem at bringe i transportstilling og hurtig at komme i gang med ude på marken. Maskinen findes også i
en bugseret 12 meter version.

