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Den rette skinne til  
det rette resultat 
Med øgede gødningspriser det seneste 
år er værdien af halm på marken steget 
yderligere. 

Af Klaus Poulsen, Väderstad Danmark

Når halmen stiger i værdi, er 
der endnu større grund til 
at kigge på, hvordan man 

får den bearbejdet i marken, såle-
des at dens værdi for marken ud-
nyttes optimalt. Når der snakkes 
tandharver, er det ofte arbejdsdyb-
den, der drøftes for at få indarbejdet 
halmen i jorden. Frem for at kigge 
på arbejdsdybden er det mere rele-
vant at kigge på konfigurationen af 
spidser og dertilhørende ledeskin-
ner, da det er her, der kan hentes ef-
fektivitet og spares brændstof.

MixIn
MixIn-skinnerne fra Väderstad 
skiller sig ud grundet deres arbejds-
gang. I stedet for at kaste materia-
let til siden eller opad, kastes det i 

stedet fremad, således at der opnås 
en rullende effekt. Ved at halm og 
afgrøderester ruller, bliver det i har-
ven i længere tid og fordeles derfor 
mere jævnt. Dette vil særligt kun-
ne bemærkes, hvis en mejetær-
sker har problemer med at få for-
delt den snittede halm. For virkelig 
at få gavn af halmens næringsstof-
fer skal den ikke blot fordeles jævnt 
i længderetningen, men også i dyb-
den, da en jævn fordeling i dybden, 
medvirker til en hurtigere omsæt-
ning og opbygning af humus. 

Bedre opblanding og 
 reduceret diesel
Ved at have de rette spidser og le-
deskinner monteret, kan arbejds-
dybden ofte reduceres, da opblan-

din-gen er mere intens. Den store 
gevinst er reduceret brændstoffor-
brug. Med stigende priser på diesel 
er dette endnu en væsentlig fordel 
ved MixIn ledeskinnerne.  

Mere end bare opblanding
Selv hvis halmen fjernes fra mar-
ken, er valget af ledeskinner sta-
dig relevant. På stive, lerede jor-
de vil MixIn skinnerne reducere 
mængden af knolde, da de, lige-
som afgrøderester, bearbejdes fle-
re gange af den samme tand. Lige-
ledes jævnes spor i marken også 
nemmere, da ledeskinnerne brin-
ger jorden med sig til at afrette 
eventuelle ujævnheder med. Min-
dre knolde og en jævnere mark 
sikrer et godt såbed til at etable-
re den kommende afgrøde i. Med 
et ensartet såbed er der grundlag 
for ensartet fremspiring, og netop 
ensartet fremspiring giver fordele 
resten af vækstsæsonen. Eksem-
pelvis kan kemisk eller mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse ud føres på 
det helt rette tidspunkt.

Analyse af egne resultater
Kontrol af egen harvning er nød-
vendigt for at vide hvad der reelt 
set præsteres i marken. Kontrol un-
der harvning består af mere end 
blot at tjekke dybden. En relevant 
ting at kigge på er opblandingen af 
af-grøderesterne. Grav en blok op i 
den harvede jord, og kontroller, om 
der findes afgrøderester i hele ar-
bejdsdybden. Hvis der ikke gør det, 
kan de rette ledeskinner være en 
del af løsningen. Der er kun fordele 
ved at udnytte harvens muligheder 
optimalt og samtidig reducere die-
selforbruget. 

Fordelingen af halm med 
henholdsvis plov, buet 
ledeskinne og MixIn lede-
skinne

MixIn ledeskinne sørger for at brin-
ge jord med, til at afrette eventuelle 
ujævnheder.
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