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63 38 25 37 - 61 22 67 55

Slætgræsmarker
kan fejre op til
ti års fødselsdag

- I sidste uge blev de første træk med det nye maskinsæt kørt. Sættet er bygget sammen,
sådan at der kan jævnes muldskud, luftes græs, strigles og sås græs i én og samme arbejdsgang.

Maskinstation:

Sund økonomi
i wellness til græs
Der er god bundlinje i
at udføre flere årlige
luftninger af græsmarkerne, vurderer Sdr. Farup Maskinstation, som
har danmarkspremiere
på nyt skræddersyet
maskinsæt.
AF JENS MATHIASEN
Der bliver justeret, skruet og afprøvet i stor stil i
disse dage hos Sdr. Farup Maskinstation ved Ribe.
Maskinstationen er netop
nu i gang med at sætte et helt
nyt seks meter maskinsæt i
gang til pleje og luftning af
græsmarker.
- Sættet består af en seks meter græslufter bygget sammen
med en hollandsk produceret
Grassprofi. Der er slæbeplanke og en striglesektion efter
græslufteren. Til sidst kommer en græstromle og eldrevet
frøudstyr, fortæller indehaver
Søren Andreasen.

Sund økonomi
Søren Andreasen har set gode
erfaringer med luftning af
græsmarker, og oplever generelt stor efterspørgsel efter
beluftning af græsmarker fra
sine kunder. Vurderingen lyder, at der er sund økonomi i
at få marken luftet.

- Lufteren fungerer ved at
specielt forarbejdede fladjern
monteret på en valse stikkes
12-15 centimeter ned i græsset
og derved river jord og rødder
op. Det sikrer bedre afdræning
og skaber bedre luft til rødderne.
- Beluftning af markerne to
til fire gange om året vil give
betydeligt merudbytte og sikre
bedre overvintring, Samtidig
frigives næringsstoffer til
planterne, som ikke frigives i
meget pakket jord, siger han.
Søren Andreasen vil også tilbyde at leje selve græslufteren
ud til landmænd som dermed
selv kan varetage luftning af
rødderne.
- Græslufteren bugseret.
Den kan let trækkes med 100
hk. Prisen vil lande omkring
60-70 kroner pr. hektar plus
egne udgifter til traktor og
traktorfører. Selv med et lille
merudbytte og bedre overvintring af græsmarkerne er der
altså go økonomi i det, lyder
det fra Søren Andreasen og
tilføjer at arbejdshastigheden
er omkring 8-10 kilometer i
timen, hvilket giver en samlet
kapacitet på fire til fem hektar
i timen.

Optimal
efterårsklargøring
Søren Andreasen fremhæver,
at der udføres mange arbejds-

gange med en overkørsel det
nye sæt.
Udover luftning af græsrødderne, strigling og fjernelse af
vissent græs, så jævner slæbeplanken muldskud. Tromlen
og det eldrevne frøudstyr giver
mulighed for såning af græs.

- Der er altså mange funktioner i samme arbejdsgang,
og det er oplagt, at mælkeproducenter tænker frem imod
vinter og får udført en forebyggende behandling af græsset i
disse uger.
- Det er bedre at forebygge
skader end at lappe dem i foråret, Er der tynde marker eller
pletter, så kan man med fordel
så græs og samtidig få beluftet
marken – også selvom, vi er i
første halvdel af september,
lyder det fra Søren Andreasen.

jema@effektivtlandbrug.dk
telefon 63382537

Sdr. Farup Maskinstation har
købt maskinsættet af virksomheden A3N, Haderslev. Her vurderer
man, at luftning af græsmarker kan
øge udbytterne og forlænge markernes levetid.
- Undersøgelser og erfaringer fra
blandt andet Skotland viser, at der - Frigivelse af
kan hentes op til 50 kg ekstra kvæl- ekstra kvælstof og
stof pr. hektar ved at lufte markerne bedre afdræning af
- Effekten er selvfølgelig afhængig jorden er nogle af
af forholdene, men meget pakket jord fordelene ved luftkan ikke afgive en række næringsstof- ning af græsmarfer herunder kvælstof til planterød- ker, oplyser Pernille
derne. De processer får man sat i gang Snitkjær A3N.
med luftning – samtidig skabes bedre
afdræning af jorden, siger Pernille Snitkjær fra A3N.
Hun forklarer videre, at man i Skotland og England har
set eksempler på, at ældre velplejede marker kan bevare
et højt udbytte.
- Der er eksempler på at græsmarker kan ligge helt op til
ti år uden omlægning hvor udbytterne fortsat er fornuftige.
Det er en helt anden måde at tænke græs på, end vi gør i
Danmark i øjeblikket – men der er ingen tvivl om at der
er store muligheder i teknikken, siger hun.

Demonstration fredag 13. september
n Sdr. Farup Maskinstations nye maskinsæt til luftning
og pleje af græsmarker kan ses på fredag 13. september, når der afholdes demonstration af sættet.
n Arrangør er firmaet A3N i Haderslev, som er dansk
agent for producenten - hollandske Evers Agro.
Alle er velkomne.
Adressen er:
Sdr. Farup Maskinstation, Sdr. Farupvej 28
6760 Ribe
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EPSO Microtop® er det oplagte valg – når det gælder om at sikre sukkerroer og raps optimal
forsyning af magnesium, svovl, bor og mangan. Den fuldt vandopløselige bladgødning (9% Mg,
12% S, 0,9% B, 1% Mn) er umiddelbart tilgængelig for planterne. Dens virkning taler for sig selv:
z Optimering af
sukkertransporten

z Forbedring af
frostbestandigheden

z Forebyggelse af
mangelsituationer

Vælg EPSO Microtop ® – optimeringsmidlet til dine afgrøder.
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