Rationel beskæring på
flere måder
Mange steder er det en udfordring at holde skovbrynene væk fra marken,
men GreenTec har løsningerne, som også er velegnede til effektiv trimning
af læhegn og mange flere opgaver
Et velfungerende læhegn har en effektiv
læzone på 20 gange hegnets højde bag
hegnet og fem gange hegnets højde
foran hegnet.
Ved at bremse vinden skabes der en
læzone, hvor klimaet bliver så meget
bedre for landbrugskulturer, at man kan
forvente et merudbytte på tre til otte
procent. Det er dog særdeles vigtigt, at
læhegnet er tæt - især forneden. Ved at
klippe hegnene regelmæssigt (hvert eller hvert andet år) opnås denne tæthed,
idet træerne busker sig langt mere, når
de trimmes.
Rundt ved skovbryn er det ofte et problem at komme til med maskinerne, så
hele markens areal kan udnyttes fuldt
ud. Regelmæssig beskæring er nødvendig for at holde marken fri for udhængende grene. Den udfordring klarer
Spearhead også.
- Vi har flere løsninger at byde på, som
passer til forskellige behov og dermed
priser på udstyret, siger Kim Brodersen
fra GreenTec A/S.

Fordele ved regelmæssig
klipning
Hvis læhegn klippes hvert år, er de
afklippede grene så små, at de ikke
forstyrrer markarbejdet. Derfor kan de
umiddelbart blive liggende på marken.
Det betyder ligeledes, at man har mulighed for at trimme i otte af årets 12
måneder – i princippet fra lige efter høst
indtil om foråret, inden planterne bliver for
store. Det betyder ligeledes an man kan
trimme sine læhegn eller skovbryn, efter
såning eller om vinteren på frossen jord.
- Man undgår desuden skrammer på
maskinerne, og man får ikke problemer
med EU ved opmåling af arealerne,
konstaterer Kim Brodersen.

Klipning kan gøres rationel og
hurtig
Den mest effektive måde at klippe hegn
og skovbryn på er uden tvivl med en
grensav (med fire savklinger) monteret på armen af en rabatklipper - eller
alternativt som en langt billigere løsning
monteret i traktorens frontlæsser.

Med dette udstyr kan der laves effektiv klipning i stor højde
(op til 10 meter ved de største armklippere) - og med
frontlæsseren kan der nemt ryddes op, hvis det er generende
grene, der er afklippet.

Fremkørselshastigheden er helt op til
fem kilometer i timen, og det giver en
temmelig stor kapacitet med mulighed
for at klippe selv højthængende grene.
Afhængig af hvor højt, hegnet klippes,
er det muligt effektivt at klippe fra 0,5
til 1,0 kilometer hegn eller skovbryn i
timen.

Merudbytte ved velplejet læhegn
Er et læhegn eksempelvis syv meter
højt og en kilometer langt, opnås der en
læzone på cirka 14,0 hektar, viser tidligere undersøgelser af læhegns effekt.
Ved et merudbytte på fem procent
betyder det et merudbytte på cirka 500
kroner pr. hektar – svarende til i alt
7.000 kroner for de 14 hektar.
Det er derfor en fantastisk forretning at
have et veltrimmet hegn.
Der findes ikke tilsvarende dokumenterede beregninger for værdien af at holde
et skovbryn væk fra marken.
- Men alle landmænd, der har skovbryn,
ved, at udbytterne er mindre inde under
grenene og et stykke ud.

Her er klipperen monteret i en frontlæsser, og det er en
effektiv, prisbillig løsning, som passer til mange landbrug med
hegn og skovbryn.
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