Alsidig harve sparer
meget brændstof
Per og Kasper Andersen brugte meget tid på at finde den
rette harve til deres økologiske bedrift. De er ikke i tvivl om,
at deres Dal-Bo AXR-H 600 med indstillelig efterharve er det
perfekte valg
Tandharver er grådige, når det kommer
til brændstof. Det er i hvert tilfælde den
erfaring, som Per og Kasper Andersen
har gjort sig.
- Efter skifte til vores Dal-Bo AXR-H
600 tallerkenharve sparer vi omkring 40
liter brændstof pr. time, fortæller de.
I foråret 2014 begyndte de at se sig
om efter en nye harve, fordi de fik
mere jord til deres bedrift, Enggårdens
Økologi ved Agerbæk. Her har de 320
Holstein-køer med opdræt og 520 hektar markbrug.
- Vi har fundet ud af, at succes som
økologisk mælkeproducent får man kun,
når man har et godt markbrug med gode
udbytter, konstaterer far og søn.
I deres markplan er der ingen majs, men
derimod masser af græs (med rød- og
hvidkløver), hestebønner, vårbyg til modenhed (en del med udlæg), rajgræs til efterslet, hybridrug og markært (til helsæd).
Græsmarkerne holder normalt tre-fire sæsoner, hvorefter de skal lægges om, fordi
bestanden af rødkløver bliver for lille.
- Det er blandt andet til omlægning af
vores græsmarker, vi har brug for en
harve, der både er fleksibel og ikke slæber, når man harver forholdsvis øverligt,
forklarer Per Andersen.

Laver en meget jævn mark
Per og Kasper Andersen ønsker ikke en
dyb bearbejdning af deres jord med en
harve.
Deres nye Dal-Bo tallerkenharve med
en effektiv arbejdsbredde på seks meter
bruger de kun til harvninger i cirka otte
centimeters dybde med de 660 mm
store tallerkener.
- Aggressiviteten kan ændres med
spindler. Det er det eneste, man skal
gøre manuelt. Resten kan klares hydraulisk fra førersædet, fortæller Kasper
Andersen.

Når der skiftes fra transport, hvor bredden er tre meter, til arbejde, ordner man
udklapningen med videre fra traktorens
kabine.
Harven er opbygget, så der efter de to
rækker tallerkener kommer en bulle
med T-rings efterløbere, som knuser
eventuelle knolde og pakker jorden.
Bagefter dem kommer to buller med
kraftige, hydraulisk styrede og fjedrende efterharvetænder.
- Deres aggressivitet kan vi ændre fra
kabinen. Jo mere aggressivt, vi stiller
dem, jo bedre kan de trække rodukrudt
op, siger Per Andersen.

Kasper Andersen ved familiens nye
Dal-Bo tallerkenharve, som laver et godt
stykke arbejde under mange forhold
og derfor er meget fleksibel med lille
forbrug af brændstof.

Slæber ikke som tandharve
Når en græsmark skal omlægges, er det
meget vigtigt, at det kan gøres på en
måde, så den kraftige græstørv findeles
og ikke slæbes - selv ved en øverlig
harvning.
- Vores erfaring er, at tandharver har
meget nemt til at slæbe, og det er helt
uacceptabelt, siger Per Andersen.
Omlægningen sker altid om foråret for
at få mindst muligt tab af især kvælstof
som følge af mineralisering.
- Normalt vil vi harve to gange med
cirka to ugers mellemrum, fortæller
Kasper Andersen.
Herefter bliver der sået vårbyg med
udlæg af alm. rajgræs, som bruges som
efterslæt. Året efter skal rajgræsset også
harves ned, hvorefter der kan dyrkes
byg i renbestand.
- Nu har vi kørt cirka 360 hektar med
vores Dal-Bo AXR-H tallerkenharve, og
den gør det, som vi gerne vil have det,
fastslår Per og Kasper Andersen.
Der er heller ikke meget vedligehold på
den med smøring, og tallerkener holder
til mange tusinde hektar.
Af Kaj Pedersen, direktør Dal-Bo

Her fremgår harvens opbygning, og man
kan se, at den efterlader en særdeles
jævn overflade uden synlige overgange
mellem overkørslerne.

Disse efterharvetænder kan stilles til at
gå mere eller mindre dybt fra traktorens
førersæde. Hvor de ikke skal bearbejde
jorden, hæves de bare fra førerkabinen.
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