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GULERODS
METODE
Det er hævet 

over enhver tvivl, at 
guleroden virker bedre 
end pisken – også når 
der skal produceres

Mælken skal stige, nu!
De gode takter på det internationale marked for 
mælkeprodukter får Danske Mælkeproducenters 
formand til at kræve noteringen hævet, straks.

Spinat med tyngde
Skipper Skræk vil igen i det kommende år 
forblive velnæret og muskuløs. Spinatfrøet 
giver et godt stykke over middel, vurderer 
konsulent Michael Rose Jensen fra Jensen 
Seed A/S. 

Skive - Ringsted - info@scantruck.dk
www.scantruck.dk - tlf.: +45 96 147 147 

Et sikkert valg i landbruget... 

Selvbygger-skårlægger  
imponerer fagfolk

Brødrene Anders og Carsten Dahl fra  
Randersegnen har bygget en 28 fods  
skårlægger op helt fra bunden.  
Både landmandskunde og teknikrådgiver 
fra LMO nikker anerkendende.

AF JENS MATHIASEN

n Der bliver sendt anerkendende blikke efter brødrene 
Anders og Carsten Dahls 28 fods specialbyggede skårlæg-
ger, som de har bygget op helt fra bunden.

- Det er femte år i træk, vi vælger at få skårlagt raps af 
Brødrene Dahl – og igen imponerer de med kvaliteten 
af det arbejde, de leverer med deres specialbyggede 
skårlægger.

Sådan lyder det fra Mathias Sørensen, søn af Søren 
Sørensen, som driver svinebedriften Egonsminde, imel-
lem Randers og Mariager med 475 søer og produktion 
af 5.500 slagtesvin.

Håndplukkede dele
Maskinen er opbygget af dele, som brødrene selv har 
håndplukket og om nødvendigt importeret til Danmark. 
Eksempelvis er der benyttet ekstra kraftige amerikanske 
sejl til maskinen. 

- Vi har prioriteret minimal berøring med afgrøden, 
og eksempelvis er sluget meget stort. Afgrøden lægges 
skånsomt ud på fire meter brede skår for at sikre opti-
mal beluftning og tørring, forklarer Carsten Dahl om 
maskinen, hvor alt kan styres individuelt med hydraulik.

Også teknikrådgiver ved LMO, Hans Thostrup, er efter 
en dag i marken her i skårlægningssæsonen fuld af roser 
til den hjemmebyggede skårlægger.  

- Jeg er meget imponeret. Det må jeg erkende, siger 
han. 

Den 28 fods hjemmebyggede skårlæg-
ger fra brødrene Dahl har på det sene-
ste skårlagt raps stort set i døgndrift. 
Skåret lægges ud i fire meters bredde. 
(Foto: Jens Mathiasen)

AgroFyn ApS

Industrivej 59 - 5750 Ringe
Telefon 40 27 41 71

Se mere på www.agrofyn.com
Vi er på facebook

www.agrofyn.com

www.agrofyn.com Agrofyn ApS
www.agrofyn.com

New Holland T8040

På vej hjem

Årgang 2007, 
6600 timer

HORSENS MASKINER A/S
egeskovvej 10 . 8700 horsens
tlf. 76 69 29 00 . Fax 76 69 23 00
www.horsensmaskiner.dk

Årgang 1988,  
16 tons,  
9600 timer,  
60 % dæk
Før pris  
kr. 99.000,-

O&K F1810

TILBUD kr. 85.000,-

6Høst-tour
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Svineproducent: Vi forsikrer  
rapsen med skårlæggeren
Østjysk svineproducent 
vælger at få skårlagt 
raps som forsikring 
imod spild. Han er im
poneret over resultatet 
af skårlægning med 
specialbygget skår
lægger. 

AF JENS MATHIASEN

- Det glider bare helt 
som det skal – ingen 

stop eller ujævn tærskning.
Tærskerpilot Mathias Søren-

sen er imponeret over, hvor 
nemt det er at tærske de 38 
hektar skårlagte DK Explicit-
raps, som roligt og jævnt fly-
der ind i skærebordet på den 
grønne John Deere- tærsker. 

Tærskningen skete i ons-
dags, hvor en frisk, tør vind 
og vekslende skydække skabte 
optimalt høstvejr, og resulte-
rede i en vandprocent på om-
kring 8,5 i rapsen. 

Femte sæson i træk
Mathias Sørensen er søn af 
Søren Sørensen, som driver 
svinebedriften Egonsminde, 
imellem Randers og Mariager 
med 475 søer og produktion 
af 5.500 slagtesvin. Der drives 
225 hektar jord til ejendom-
men.  

Den nemme tærskning 
tilskriver både far og søn, at 
rapsen er blevet lagt på skår 
af Brøderene Dahl, som har 
specialiseret sig i skårlægning 
med egen specielbygget 28 
fods skårlægger. 

- Det er femte i træk, vi væl-
ger at få skårlagt raps af Brød-
rene Dahl – og igen impone-

rer de med kvaliteten af det 
arbejde, de leverer med deres 
specialbyggede skårlægger.

- Rapsen ligger i fire meter 
brede snorlige skår på en god 
høj stub – ingen ujævnheder 
eller andet, som vil resultere 
i øget spild eller besværlig 
tærskning. Det er bestemt 
ikke sidste gang, vi vælger at 
få skårlagt raps, lyder det fra 
Søren Sørensen.

Andre erfaringer 
Han har tidligere fået skårlagt 
raps af andre firmaer, men re-

sultatet har ikke været overbe-
visende.

- Skårene var for små, og de 
blev lagt mere ujævnt, siger 
han. 

Han fremhæver især, at skår-
læggeren er dimensioneret så 
stor, at den i praksis ikke rører 
ved rapsen. 

- Det er meget anderledes, 
end hvad jeg ellers har set, og 
samtidig er piloterne meget 
kvalitetsbevidste og sørger for 
at lægge det fire meter brede 
skår helt optimalt, så rapsen 
hurtigt tørrer, fastslår han.

Som forsikring 
Søren Sørensen har ikke tid-
ligere sprøjtet rapsen ned og 
tærsket den direkte. Han ser 

skårlægning som en måde at 
forsikre sig imod spild. 

- Når rapsen kommer på 
skår, så er der hold på den, 

og kommer der lidt vand el-
ler kraftig blæst, så risikerer 
man ikke, at den står og drys-
ser, som det kan ske, når en 
godt moden raps skal tær-
skes direkte.

- Jeg mener ikke, at der er 
direkte økonomiske fordele 
ved at vælge skårlægning 
frem for direkte tærskning 
– eller omvendt - men jeg 
er tilhænger af at minimere 
risikoen for spild. Samtidig 
giver det os et lidt mere luft 
i forhold til, hvornår tærsk-
ningen skal udføres, siger 
Søren Sørensen.

Fornuftigt udbytte
Imens John Deere-tærskeren 
roligt tygger sig igennem de 
voksne fire meter brede skår, 
falder snakken på udbyttet – 
og her er Søren Sørensen godt 
tilfreds. 

- Vi avler omkring fire tons 
som gennemsnit i vores raps. 
Det er vi meget godt tilfredse 
med. 

- DK Explicit-rapsen blev 
sået 16.-17. august sidste år, 
men som mange andre raps-
marker så så vores også ringe 
ud i foråret. Alt var visnet helt 
ned, men vi kunne konstatere, 
at der var liv i planterne, og nu 
ved vi, at det var den rigtige 
beslutning at give dem chan-
cen, siger Søren Sørensen. 

Allerede for en 10 dage si-
den, nemlig 3. august, blev de 
første 17 hektar nye raps sået 
hos Søren Sørensen.

- Vi har de bedste erfarin-
ger med at få rapsen tidligt i 
jorden. Til gengæld er vi pa-
rate til at vækstregulere den i 
efteråret, hvis væksten bliver 
for voldsom inden vinter, si-
ger han. 

jema@effektivtlandbug.dk
telefon 63382537

Rapsen lægges ud på et fire meter bredt skår for optimal tørring. Tærskningen blev udført i onsdags og forløb uproblematisk med en 
vandprocent på 8,5. (Fotos: Jens Mathiasen)

- Vi vælger at skårlægge for at 
forsikre os imod dryssespild, siger 
Søren Sørensen.

- Jeg er imponeret over, hvor pænt skårene er lagt, det er meget nemt at tærske, lyder det fra tær-
skerpilot Mathias Sørensen.

www.overgaardagro.dk
86470333

Hos Overgaard Agro er du og dit landbrug i gode hænder - også når det drejer sig om  
effektiv kornhandel. Overgaard Agro tilbyder køb, salg, tørring og opbevaring af korn. Og du er altid  
velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for kompetent rådgivning. Det koster ikke noget.

Kontakt vores salgsafdeling eller vores  områdekonsulenter for en  uforpligtende snak om handel af dit korn 
allerede i dag!

Se også vores hjemmeside www.overgaardagro.dk - så er du altid opdateret med nyheder og gode tilbud.

Overgaard Agro - Effektiv kornhandel

Vi er køber af høst 2013!

Sjælland, Lolland & Falster
Kim Flindt: 2788 6414

Fyn & Sønderjylland
Christian Dyre: 27797174

Møn, Lolland & Falster
Thomas Christfort: 2788 6377

Jylland
Jeppe Mikkelsen: 23990338
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kontakt: Jens Mathiasen
jema@effektivtlandbrug.dk
63 38 25 37 - 61 22 67 55

n Teknikrådgiver ved LMO, 
Hans Thostrup, kørte med 
Brødrene Dahl en dag i løbet 
af skårlægningssæsonen. Han 
roser den hjemmebyggede 
skårlægger.  

- Jeg er meget imponeret. 
Det må jeg erkende. 

- Brødrene har uden tvivl 
lavet et rigtig godt stykke 
arbejde, og maskinen viser 
bestemt sit værd. Alt kan 
justeres hydraulisk som ek-
sempelvis vinde, sejl, side-
knive med videre. Det er alt 
sammen med til at øge præ-
cisionen og sikre ekstremt 
lavt spild, siger han.

God opbygning 
Hans Thostrup fremhæver 
specielt det store slug og den 
brede sporvidde.

- Skårlæggeren efterlader 
rapsen lagt på skår, så godt 
som uden berøring. Det bety-
der, at det er muligt at vente til 
allersidst med at skårlægge, så 
man får den sidste og vigtige 
vækst i rapsen med, siger han. 

På den baggrund vurderer 
rådgiveren, at der er god for-
nuft i at satse på skårlægning 
frem for nedsprøjtning og di-
rekte tærskning af raps.

- Man kan ikke undgå kø-
reskader, når rapsen sprøjtes 

ned. Tyske forsøg har vist, at 
der spildes op til to hektokilo 
frø pr. hektar, når planteav-
leren kører i rapsen for at 
nedvisne. Tallene er baseret 
på kørsel med trailersprøjte, 
siger han.

- En skånsom skårlægning 
vil derfor uden tvivl kunne 
konkurrere, samtidig med at 
man reducerer risikoen for 
dryssespild ved kraftig blæst 
eller regn, slutter han. 

jema

Teknikrådgiver:  
Jeg er meget imponeret

Skårlægning er gået i blodet
Brøderene Anders og 
Carsten Dahl har byg
get en skårlægger op 
helt fra bunden og 
oplever god efterspørg
sel fra kunderne, som 
værdsætter kvalitets
skårlægning uden 
spild. 

AF JENS MATHIASEN

Det ligger i blodet – skår-
lægning af raps og andre 

afgrøder, som brødrene An-
ders og Carsten Dahls far star-
tede med for 40 år siden. 

I dag har brødrene succes 
med at tilbyde skårlægning 
med to skårlæggere - blandt 
andet en 28 fods special-
bygget skårlægger, som de 
to brødre har bygget op helt 
fra bunden.

- Vi oplevede, at de stør-
ste af vores kunder efter-
spurgte skårlægning med 
større bord end vores om-
byggede 18 fods John Deere 
skårlægger Vi undersøgte 
derfor hvilke muligheder, 
der var på markedet, men 
ingen af løsningerne kunne 
umiddelbart matche vores 
ønsker.

- Derfor valgte vi at bygge 
en skårlægger op selv. Det er 
blevet til en 28 fods skårlæg-
ger, hvor vi har lagt vægt på 
at sikre minimal berøring 
med afgrøden for at undgå 
spild, siger Carsten Dahl, der 
bor ved Randers.

Masser af hydraulik 
Maskinen er opbygget af 
dele, som brødrene selv har 
håndplukket og om nødven-
digt importeret til Danmark. 
Eksempelvis er der benyttet 

ekstra kraftige amerikanske 
sejl til maskinen. 

Den største styrke er, at 
bordet har så megen dybde, 
at rapsen ikke støder imod 
noget på sin vej igennem det. 

- Vi har prioriteret minimal 
berøring med afgrøden, og 
eksempelvis er sluget meget 
stort. Afgrøden lægges skån-
somt ud på fire meter brede 
skår for at sikre optimal beluft-
ning og tørring, siger Carsten 
Dahl. 

Styres individuelt
Alt på maskinen kan styres in-
dividuelt med hydraulik.

- Kommer vi til nogle me-
get tørre raps, så kan vi ek-
sempelvis sætte sejlene helt 
ned i hastighed. Hvor rap-
sen er lav, skæres dybere, 
men hvor andre må sænke 
hele bordet, kan maski-
nen her nøjes med at køre 

dybt med bordets ene side.  
- Fordelen er, at hvis der 
kommer fyldige raps i bor-
dets anden side, så kan vi 
sikre, at de stadig kommer til 
at ligge på en høj stub. Det er 
vigtigt, at vi kan tilpasse ma-
skinen så godt som muligt til 
de udfordringer, vi møder i 
marken, fastslår han. 

Maskinens kapacitet er 
ifølge Carsten Dahl cirka 120 
hektar i døgnet inklusiv et 
par flytninger. 

- For at få sporvidden, som 
på marken er godt fem me-
ter, ned til transportbredden 
på 3,30, drejes alle hjul hy-
draulisk ind under maski-
nen, forklarer han.

Økonomi
Skårlægning af en hektar ko-
ster omkring 400 kroner. Væl-
ger man skårlægning, sparer 
man kørselsskaderne i rapsen 

ved nedsprøjtning samt udgif-
terne til kemi. 

- Med de nye pesticidaf-
gifter, hvor en liter roundup 
koster omkring 60 kroner, så 
er det bestemt ikke dyrere at 

vælge skårlægning. Samti-
dig har man forsikringen i at 
rapsen lægges ned, så drys-
sespild undgås fremhæver 
han.

På et normalår skårlægger 

brødrene omkring 1.600-
1.700 hektar raps. Antallet af 
hektar er afhængig af vejr-
forholdene den pågældende 
sæson. 

jema@effektivtlandbrug.dk
telefon 63382537

- Skærebordet på Dahl-brødrenes skårlægger er 
28 fod og kan eksempelvis sænkes eller hæves i 
hver side for optimal tilpasset skærehøjde i hele 
bredden.  

 Universal såsæds - og gødningsvogn 1,5/2,5/5 ton
 7 ton 3 - punktsophæng på Caddyvogn
 Big Disc 4 - 9 meter arbejdsbredde
 Lavt trækkraft behov
 Lave driftssomkostninger
 Mulighed for gødningsplacering
 Minimal bearbejdning omkring sårillen
 Upåvirket af høj stub og planterester

Se den på Borgeby stand E21 
og på Roskilde Dyrskue

•
•
•
•
•
•
•
•

    Weaving
                                                  – optimal no-till såning    Big Disc 

Importør for Danmark og Sverige: 

Tlf. 9652 0600 • info@scan-agro.dk 
www.scan-agro.dk

Se også Weaving Halmstrigle i aktion på Borgeby
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 Lave driftssomkostninger
 Mulighed for gødningsplacering
 Minimal bearbejdning omkring sårillen
 Upåvirket af høj stub og planterester
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•
•
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•
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    Weaving
                                                  – optimal no-till såning    Big Disc 

Importør for Danmark og Sverige: 

Tlf. 9652 0600 • info@scan-agro.dk 
www.scan-agro.dk

Se også Weaving Halmstrigle i aktion på Borgeby

Weaving 
halmstrigle 
6, 8 og 12 meter
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