
Kverneland introducerer 
nyt Strip Till projekt!
Plovproducenten Kverneland er med fremme, hvor det sker, også når det gælder pløjefri 
dyrkning, hvor der nu lanceres den første 0-serie modeller til Strip Till

Kultistrip er ”konceptnavnet” på 
Kvernelands nye koncept til stribebear-
bejdning, som tager afsæt i erfaringer 
med Strip Till fra USA hvor konceptet 
har kørt i flere end 20 år. Strip Till er en 
videreførelse af direkte så-princippet, 
der oprindelig fik en meget ringe start i 
midten af 1980’erne, hvor man undlod 
al jordbearbejdning 100 procent.  
Med Strip Till bliver der nu bearbejdet 
i striber, og med Kvernelands koncept 
fokuseres der på en to-delt proces, hvor 
stribebearbejdningen foretages i en 
overkørsel og ofte i sammenhæng med 
en gødningsplacering. 
Derefter skal den egentlige afgrøde 
etableres i striberne. På nuværende 
tidspunkt er det i Kvernelands koncept 
kun muligt at etablere afgrøder med en 
præcisionssåmaskine eller kornsåma-
skine med forøget rækkeafstand.

Nøjagtigt som et plovkoncept
På samme måde, som de stive jorder 
vinterpløjes, åbner konceptet her op 
for, at jorden vinterbearbejdes i striber. 
Her vil vinterens klima hjælpe på det 
endelige såbed, der i foråret står klar til 
såning tilberedt af ”vejr og vind”.  
Fordelen ved dette to-delte koncept er, 
at vi slipper for at trække råjord op i 

såbedet ved at køre på fugtig, kold jord. 
Man kan forberede jorden til eksempel-
vis vintersæd straks efter høst, hvor det 
ofte er tørt at køre, og så kun køre med 
såmaskinen, når afgrøden skal etableres 
i den øverlige jord. 

Flytte kun lidt jord 
I et Strip Till koncept som Kvernelands, 
hvor rækkeafstanden ligger mellem 75 
og 45 cm, vil den bearbejdede del af 
overfladen være henholdsvis 30 procent 
og 50 procent. 
Det giver store fordele, hvad angår 
fremspiring af nyt ukrudt, ligesom det 
også mindsker erosionsrisikoen væsent-
ligt. 
Endelig holder vi på den måde også 
meget på vandet i jorden, og dermed 
”sikrer” vi afgrøden mod tørke.   

Større dyrkningssikkerhed
Sidder du nu og tænker, at hvis pro-
cessen er to-delt, så kunne jeg ligeså 
godt….. men nej! 
Husk på, at motivationen i Strip Till, 
Min Till og No Till ikke skal være at 
reducere omkostningerne. 
Tænk i stedet på bedre dyrkningssikker-
hed med øget udbytte til følge.  

Hvor i processen er vi nu? 

På nuværende tidspunkt introducerer 
Kverneland en 0-serie med fast ramme. 
Dermed bliver den totale arbejdsbredde 
begrænset til tre meter i første omgang. 
Senere vil der så følge maskiner i op til 
seks meters arbejdsbredde. Ligeledes 
bliver der arbejdet på en kraftigt kon-
strueret stråharve således, at konceptet 
kan komplimenteres med en meget 
øverlig jordbearbejdning.  
Er der spørgsmål til konceptet, eller 
ønsker I at afprøve konceptet til den 
kommende sæson, er I meget velkomne 
til at henvende jer til Kverneland Group 
Danmark på teledon 65 32 49 32.

Af Troels Pontoppidan Hansen  
- Kverneland

Sådan fungerer systemet:
1. Skæreskiver (skærer sårillen)
2. Trash wheel (kaster halm og 

planterester til siden)
3. Grubbetand (grubber ned til en dybde 

af 35 cm)  
4. Sideskiver (holder jorden fra tanden 

inde i ”striben”)
5. Gødningsudløb (er muligt at regulere 

fra 0-20 cm)
6. Trykruller (pakker jorden sammen og 

bearbejder toplaget)

Stribebearbejdning før og efter vinter. 
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