
Hvor vi for en del årtier siden frit kunne 
tildele kvælstofgødning, er vi nu i en 
situation, hvor vi måske end ikke kan 
købe den gødning, der er brug for inden 
for rammerne af de gældende normer.
Men uanset den aktuelle situation 
gælder det om at få mest muligt ud af 
de resurser, der er til rådighed i plante-
avlen.
Hos Lemken har vi derfor også arbejdet 
med en ny løsning i form af Compact 
Solitair 9+ Duo, der nu har to-delt 
beholder, så udsæd og gødning enten 
kan placeres optimalt hver for sig eller 
samsås. Det sidste giver også mulighed 
for at så frø med hver anden række.
Beholderen er på 1.850 liter og kan 
opdeles enten 50:50 eller 60:40.

Tallerken- og stubharver
Lemken har i årtier været på markedet 
med sine stærke harver til forskellige 
formål. 
Der kan fx vælges mellem Helidor og 
Rubin tallerkenharverne og Karat 9 
stubharverne, der er kendt af mange 
danske planteavlere, som sætter pris på 
deres kvalitet og slidstyrke.
Begge harver kan også bruges til at så 
efterafgrøder efter såvel øverlig som 
dybere bearbejdning af jorden – fra få 
centimeter til 20-25 centimeter med 
Karat kultivatorerne.
Heliodor og Rubin leveres i arbejds-
bredder fra 2,0 til 16,0 meter. Karat 9 
leveres i arbejdsbredder fra 3,0 til 7,0 
meter.

Tænder til mange formål
Der er stadig mange meninger om, 
hvordan en tandharve skal arbejde i 
jorden. 
Lemken har derfor valgt at tilbyde alt 
fra smalle spidser til brede tænder, der 
giver fuld gennemskæring ved over�a-
disk bearbejdning til vores Karat harver.
Det er nemt og hurtigt at skifte tænder-
ne, hvis man ønsker at bruge forskellige 
til forskellige opgaver.

Af Anders Bruun Rasmussen, Lemken, 
rasmussen@lemken.com

Såteknik og harver fra Lemken
Der er masser er gode løsninger til pløjefri dyrkning at vælge mellem – og også løs-
ninger, der kan anvendes til alle typer jordbearbejdning for at opnå stor alsidighed. 

Solitair 9+ Duo såma-
skinen kan leveres i 3 
og 4 m arbejdsbredde 
med en Heliodor 9 
kompakttallerkenhar-
ve eller en rotorharve 
som jordbearbejdning. 
Derudover kan den 
leveres med ægte 
placering af gødning 
mellem hver anden 
række eller sam-
såning. Der er også 
mulighed for at ud-
styre maskinen med 
udsåning af græsfrø 
på hver anden række.

Denne Helidor tallerkenharve er monteret med frøudstyr, 
så den eksempelvis kan bruges til at så efterafgrøder  
med høj kapacitet lige efter høst.

På stubharven Karat 9 kan der udover mange forskellige 
spidser også monteres frøudstyr til at så fx efterafgrøder.
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