
Kverneland 6 meter u-drill
Mikael Bangsgaard Kristensen i Harring på Thy driver i alt 630 hektar og har gode 
 erfaringer med sin Kverneland u-drill såkombination.

Kverneland DK møder Mikael Bangsga-
ard Kristensen en frisk og blæsende dag 
på hans fødehjem Harringgaard på Thy. 
- Her blæser det 350 dage om året, og 
resten af året stormer det, griner Mikael. 
- Det betyder, at vi har et koldt og vådt 
klima. Vores såvindue er mindre end i 
resten af landet, og derfor er vi særligt 
opmærksomme på såtider og ensartet 
fremspiring. 
- Eksempelvis sår vi ofte i høsttiden og 
specielt omkring hvedesåning kører vi 
fra 1. september med en udsædsmængde 
155 kg pr. ha og tre uger frem, og så er 
det slut, forklarer han. 
Der bliver sået ca. 450 ha i efteråret, så 
det skal gå fremad. I foråret holdes der 
igen med at komme i marken for at så. 
Erfaringen er, at der let sker skade på 
planterne, hvis de ikke kommer i gang 
med væksten grundet kulde og derfor 
står i flere uger uden vækst. 
- I foråret måtte vi vente, til tempera-
turerne var høje nok for ikke at miste 
udbytte og dermed foder til grisene, 
fortæller han.  
En yderligere udfordring til familiens 

 u-drill er de meget varierede jordbunds-
forhold. Men uanset hvilken jord, der kø-
res på - sand, ler eller humus - kan u-drill 
såsættet justeres til at arbejde perfekt. 

Tellus Go terminalen er nem
- Vi har lagt alle 72 marker ind på Tellus 
Go terminalen og oplever, at vi sparer 
tre til fem procent udsædsmængde med 
sektionsaflukning i vores 21 meter brede 
forager og i kilerne. 
- Uanset, om det støver eller er mørkt, 
skal vi ikke bekymre os om overlap eller 
markører. Det giver et meget roligere 
såarbejde, siger Mikael. 
Sektionskontrollen i Kverneland Tellus 
Go terminalen muliggør også at spare tre 
til fem procent sprøjtemidler og gødning, 
og det er tydeligt at se i marken. 
Samtidig er sektionskontrollen nem at 
indstille. Eneste forslag til forbedring er 
at kunne designe sit eget skærmbillede 
for at lægge de taster frem i skærmbille-
det, som oftest bruges. 
- Men menuerne er enkle at finde rundt i, 
og visningerne er tydelige, mener han. 
En anden egenskab ved u-drill, som er 
værd at bemærke, er den nemme indså-
ning, hvor udsædsmængden passer hver 
gang. 
- Vi fylder såsæd og gødning i tanken 
med en rendegraver, og det tager kun 
knapt 10 minutter at få tanken fyldt, 
fortæller han. 
Trækket på u-drill er konstrueret, så ma-
skinen ikke ”knækker sammen”, selv der 
nogle gange drejes skarpt for at komme 
til at holde rigtigt. 

Stor udvikling på få år
Harringgaard har været i familiens eje si-
den 1873, og Mikael er femte generation 
efter overtagelse uden besætning og med 
100 ha i 2002. Siden er det gået raskt 
fremad med jordkøb, staldbyggeri og 
opkøb af velegnede produktionsstalde.  
Senest har han købt yderligere 40 ha og 
har nu 2.350 søer med en årlig produk-
tion af 40.000 30 kgs grise og 37.000 ni 
kgs grise.
Afgrøder: Byg, Rug og Foderhvede, raps. 

Der er 12 medarbejdere, hvoraf 10 er i 
staldene og to i markerne, der har vidt 
forskellige størrelser lige fra en til 35 ha.
- Vi har bevidst købt jord med henblik 
på, at det alt sammen ligger inden for tre 
km fra Harringgaard. 
- Det betyder, at vi nemt kan køre hjem 
og fylde tanken med opblandet udsæd 
og gødning, så vi har til ca. 12 ha pr. 
fyldning.
Kverneland U-drill sår lige godt, om der 
er meget eller lidt i tanken. Desuden er 
den nem at køre med i såvel mark som 
på vej med et fint overblik. Ved kørsel i 
mørke er der et godt lys på maskinen. 
- Vi har også erfaret, at vi kan trække 
vores seks meter u-drill med en mindre 
traktor end vores tidligere MSC såmaski-
ne, der krævede 340 hk (ni tons traktor). 
U-drill kan vi snildt håndtere med 240 
hk og en syv tons traktor. 
- Så sparer vi også en del brændstof 
og binder ikke unødig kapital i en stor 
traktor. Derudover giver en lettere traktor 
også mindre strukturskader, pointerer 
Mikael. 

Flere Kverneland redskaber
Mikael Kristensen har kendt Kverne-
land gennem flere år og har efterhånden 
flere Kverneland redskaber. Senest i 
foråret 2017 blev der købt en Exacta 
GEOSPREAD gødningsspreder med 
3.900 liters rumindhold. 
- Vi genkender tydeligt de gode egenska-
ber fra u-drill med nem indsåning og en 
præcis udsædsmængde. 
- Og selvom vi kun har spredt 60-70 ton 
gødning i foråret, fornemmer vi præcisi-
onen, også når det blæser, fortæller han. 
Gødningen ligger i rette mængde på rette 
sted, fordi det ikke er muligt at køre for-
kert med sprederen i plejesporene med 
en afstand på 24 m.
- GEOSPREAD app’en fungerer 
upåklageligt, og det er nemt at finde de 
gødningstyper, vi kører med, i spredeta-
bellen. 
- Så vi glæder os over præcision og drifts-
sikkerhed med Kverneland og masser af 
kapacitet, slutter Mikael Kristensen. 

Mikael  Bangsgaard 
Kristensen  glæder 
sig over sin 
Kverneland u-drill 
fra august 2015, 
når den arbejder i 
marken.
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