
Claydon Hybrid T4.8 var et godt valg
Den midtfynske planteavler Erik Larsen havde i flere år set sig om efter en afløser 
til rotorharven og fandt i foråret 2017 ud af, at en Claydon er den bedste løsning til 
hans 325 hektar med korn, raps, frø og majs til ensilering

I sommeren 2016 var Erik Larsen, Kna-
begaard ved Brobyværk på Fyn, med på 
et besøg hos Claydon i England.
- Jeg havde længe overvejet, hvordan 
jeg kunne få en nemmere og bedre etab-
lering af mine afgrøder, fortæller han.
Hans 325 hektar mark er for 75 pro-
cents vedkommende ret stiv lerjord, 
som er svær at pløje og håndtere med et 
godt resultat især på bakketoppene.
- I England så vi, hvordan en stiv jord 
kan håndteres i et pløjefrit system og 
sås med en Claydon med et rigtig godt 
resultat. 
- Det var lige det, jeg ønskede mig, 
fortæller han.

Sår både korn, raps, frø og majs
Erik Larsen valgte at købe en Claydon 
Hybrid T4.8, som kan placere gødning 
på flere måder og samtidig med såning 
af korn eller eksempelvis raps også udså 
frø til efterafgrøde.
- Den sår også mine majs, som jeg ensi-
lerer til mit kødkvæg og det kvieopdræt, 
vi har i vores kviehotel, siger han.

Det eneste, han ikke sår med den, er 
udlægget af hvidkløver og engrapgræs. 
- De to afgrøder skal sås med meget 
stor præcision, og efter at have prøvet 
mange løsninger, er det min gamle 
Nordsten, som har vist sig at være 
bedst, siger han.
Alt andet bliver derimod sået perfekt 
med Claydon såmaskinen. 

Sørgede for at få jævne marker
Før Erik Larsen og hans markmand 
gennem mange år, Michael Christensen, 
gik i gang med at så med deres nye 
Claydon Hybrid T4.8, sørgede de for at 
få markerne jævne.
- Førhen var markerne som følge af 
pløjningen altid ujævne ikke mindst i 
foragrene, fortæller Erik Larsen.
Nu har de helt jævne marker, og det er 
på flere måder en fordel. Blandt andet 
skåner det maskinerne, og det er meget 
mere behagelig at køre i markerne.

Flere muligheder for tilpasning
Når der skal sås, er der flere muligheder 

for at tilpasse en Claydon Hybrid T4.8 
såmaskine.
- Jeg kan stille dybden på grubbertæn-
derne, og jeg kan sætte sådybden helt 
præcist, fortæller Erik Larsen.
Desuden kan han bestemme, om der 
skal placeres gødning enten under så-
sæden med grubbertanden, eller lægge 
gødningen ned sammen med såsæden.
- Jeg foretrækker at have dem adskilt, 
fordi det giver en lidt bedre effekt, siger 
han.
Men det er nemt at flytte slangerne, der 
fører gødningen frem fra den ene tand 
til den anden.
Når der ikke skal placeres gødning, kan 
hele såkassen bruges til udsæd, så der 
er til såning af 10-15 hektar hvede pr. 
påfyldning.
- På den måde har vi fået en rigtig god 
løsning, som jeg ikke mener, vi kan 
finde bedre, afrunder Erik Larsen.

Af Steen Olesen,  
sælger Claydon, Dansk Maskincenter

Erik Larsen (tv) og hans mark-
mand Michael Christensen (th) på 
deres Claydon Hybrid T4.8 såma-
skine, som de fik i foråret 2017.

Vinterhvede sået med Claydon 
 såmaskinen i efteråret 2017.

Vinterraps sået med Claydon 
 såmaskinen i efteråret 2017.
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