
Overbevisende god etablering af vinterraps
Driftsleder Mathias Knudsen på Krenkerup Gods er imponeret over det præcise såarbejde, 
en Väderstad Tempo TPV12 udførte med placering af gødning i knastør jord 12. august i år.

Her i slutningen af oktober står der en 
fantastisk ot vinterraps i en mark på 
21,4 hektar hos Krenkerup Gods på 
Lolland.
- Vi �k fra Semler Agro tilbudt at få 
sået med en Väderstad Tempo TPV12 
med en FH2200 fronttank. Den kombi-
nation er nok mest kendt som en roeså-
maskine, fortæller Mathias Knudsen, 
inspektør for markbruget på godset.
Men at den også kan så vinterraps, er 
han nu slet ikke i tvivl om.
- For der står en helt fantastisk ot 
afgrøde med en stor biomasse, �k jeg 
dokumenteret for et par uger siden ved 
at tage biomassekort, siger han.
Der er heller ingen huller i marken – 
bortset fra nogle mindre pletter, hvor 
fasaner har været på spil.

Få planter pr. kvadratmeter
Der blev sået vinterraps hos fem for-
skellige landmænd i Østdanmark med 
Väderstad Tempo TPV12 såmaskinen 
i starten af august. Målet var vise den 
præcision, der sås med samtidig med, at 
der placeres gødning.
- Min erfaring er, at vi skal gå efter få 
blivende planter i vinterraps. Gerne 20 
pr. kvadratmeter eller færre, når vi sår 
på 50 centimeters rækkeafstand. Men 
vi valgte her et lidt større antal, siger 
Mathias Knudsen.
Så få blev der nu ikke sået i marken.
- På 47 procent af marken valgte vi at 
så 28 frø pr. kvadratmeter. Og på resten 
af marken prøvede vi at variere i trin 

fra 24 til 33 frø pr. kvadratmeter for at 
kunne se forskellene, forklarer han.
Præcis hvordan plantetallet er i marken, 
kan ses på markkortet, hvor der også 
er vist udsædsmængde med forskellige 
farver – fra 23,6 til 33,3 frø pr. kvadrat-
meter.

Harvning og placering af 
gødning
På Krenkerup Gods har der i en årrække 
været dyrket pløjefrit i en del af arealet. 
Det gjorde sig også gældende i marken, 
hvor der blev sået vinterraps 12. august.
- Vi harvede kornstubben med en 
Väderstad TopDown TD700 i cirka 20 
centimeters dybde to gange samt en 
såbedsharvning med en 12 m Horsch 
Joker, siger Mathias Knudsen.
For at mindske marktrykket og for ikke 
at køre i rækkerne var traktoren monte-
ret med smalle dobbelthjul fra NDI.
Med sig rundt havde såmaskinen nemlig 
også en NPK 13-5-13 startgødning, der 
blev givet 300 kg af pr. hektar.

Fuldstændig ens fremspiring
Heldigt nok kom der �re-fem millime-
ter regn 16. august – altså �re dage efter 
såningen.
- Det var nok til at sætte gang i frem-
spiringen, som var fuldstændig ensartet 
over hele marken, fortæller Mathias 
Knudsen.
Han lægger ikke skjul på, at han er 
noget imponeret over det, han har set, 
den formår.

- Hvis vi havde haft et større areal med 
fabriksroer og spinat til frø, var det 
absolut en interessant såmaskine at 
investere i, fastslår han.
For ham er det endnu mere interessant 
at opleve den nyeste Väderstad Tempo 
TPV12 såmaskine, som Semler Agro 
har forhandlingen af i hele Danmark.
- Jeg var en af de første i Danmark, der 
oplevede den ved introduktionen for 
cirka 10 år siden. Siden da er den ud-
viklet virkelig meget og er nu helt unik, 
konstaterer han.
Mathias Knudsen fortæller også, at god-
set har 175 hektar med vinterraps i år.
- Marken sået med Tempo’en står bedst 
på nuværende tidspunkt, afrunder han.

Af Niels Damsgaard Hansen  

Såningen af vinter-
raps på Krenkerup 
Gods er i gang 12. 
august med en 
Väderstad Tempo 
TPV12, der som 
navnet siger, har 
12 rækker og kan 
placere gødning. 
Desuden kan 
udsædsmængden 
reguleres trinløst.

På dette markkort kan man se 
udsædsmængden i frø pr. hektar 
alt efter farve. Orange er færrest 
med 23,6 frø pr. kvadratmeter og 
mørkegrøn �est med 33,3 frø pr. 
kvadratmeter.

JD6215R traktoren var udstyret med 
JD Link Connect, som dokumenterer 
såarbejdet med markkortet, der viser 
plantetallet, i MyJohnDeere.com.

   FRDKnyt  | november ’20   13NYT FRA ANNONCØRERNE




