
Focus TD
– kompromisløs afgrødeetablering i et enkelt hug

Temaer som større udbytter, øget dyrk-
ningssikkerhed, minimering af erosion, 
målrettet gødningsplacering og store 
besparelser ved afgrøde-etablering via 
flere opgaver udført i en enkelt over-
kørsel er nøgleordene for Focus TD - 
StripTill konceptet fra Horsch. 
Dyrkningssikkerheden vægtes højt, når 
vi anbefaler en Focus TD som redskab 
til afgrødeetablering på den enkelte 
bedrift eller maskinstation. Er der dårlig 
jordstruktur, har vi muligheden for 
at løsne efter behov – kompromisløs 
afgrødeetablering.

Tre arbejdsbredder 
Focus TD kan fås i arbejdsbredderne 
4,0 - 6,0 og 7,2 meter. For alle tre 
modeller gælder, at tankindholdet er 
5.000 liter opdelt i forholdet 40/60 elle 
omvendt til udsæd og gødning. Begge 
tanke kan bruges til såsæd.
Med Focus TD løsnes jorden kun, 
hvor afgrøden skal vokse. Det giver et 
beskedent trækkraftbehov til at trække 
maskinen. Jorden kan løsnes ned til 35 
cm, hvis det ønskes. Tandafstanden er 
30 cm. TerraGrip tanden med 700 kg 
udløsekraft er monteret med et fire cm 
smalt skær med hårdmetalbelægning. 
Ved hver tand er der monteret integreret 
udstyr til gødningsplacering, som sikrer 
en målrettet og meget præcis placering 
af de vigtige næringsstoffer.  
Til rapssåning arbejdes typisk med et 
enkelt, dybdestyret TurboDisc skive-
skær arbejdende synkront i forlængelse 
af tanden med 30 cm rækkeafstand. 
Raps er den mest ”dovne” kulturplante, 
vi dyrker, og den kvitterer for løsnet 
jord direkte neden ud. Sammen med en 
eventuel præcis gødningsplacering er 
man godt på vej til at sikre en første-
klasses afgrøde-etablering med Focus 
TD konceptet.
Til kornafgrøder monteres fuld skær-
besætning med skiveskær på 15 cm 
afstand, arbejdende på hver side af tan-
den. Gødningsplaceringen og jordløs-
ningen foregår nu imellem de to rækker.
Når man forlader en mark tilsået med 
en Focus TD, efterlades intet jord sam-

menpakket i muldlaget, og planterne 
kan uhindret vokse i dybden, og afdræ-
ning ved kraftig nedbør er optimeret. 

Til alle jordtyper
Focus TD konceptet henvender sig til 
alle jordtyper. Til lettere jordtyper kan 
man nøjes med en overfladisk harv-
ning til det falske såbed med eventuel 
opblanding af snittet halm. Derefter kan 
Focus TD maskinen i en enkelt overkør-
sel både løsne jorden, placere gødning 
og så med de præcise, dybdestyrede 
TurboDisc skiveskær. På de lettere jorde 
vil der virkelig være noget at hente på 
bundlinjen via færre overkørsler.
I den kraftige lerjord kræves en ekstra 

opharvning i moderat dybde, cirka 10-
15 cm. Denne harvning frembringer en 
tilpas mængde ”krymmel”, og vi sikrer, 
at kernerne får optimale spiringsvilkår. 
Den smalle spids på Focus maskinen 
kan så løsne op længere nede uden at 
trække råjord til overfladen.
Focus 6 TD kan udstyres med tre-
punktslift bagerst, og der kan skiftes 
imellem forskellige redskaber - blandt 
andet Horsch Maestro RC roe- og majs-
såmaskine samt naturligvis almindelige 
såskær

Af Arne Gejl, Produktrådgiver, Stroco-Agro 
ApS, Hammel

Med Focus TD etableres 
afgrøden i en enkelt overkørsel - 
jordløsning, gødningsplacering og 
præcis såning med dybdestyrede 
skiveskær. Her hos Rostgaard 
Maskinstation ved Vejen, hvor der 
sås vårbyg foråret 2015.

   FRDKnyt  |  juli ’15   17NYT FRA ANNONCØRERNE


