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Focus TD – mulighedernes maskine med høj  
udnyttelsesgrad
Er man til pløjefri dyrkning af marken er Focus TD Strip-till maskinerne fra 
Horsch umådelig svær at komme uden om. 

Af produktspecialist, Arne Gejl, WekoAgro Machinery, Hammel

Med en Focus TD er udnyt-
telsesgraden ganske høj og 
såarbejdet udføres i èn en-

kelt overkørsel, hvor jorden løsnes i 
ønsket dybde med samtidig place-
ring af gødning og eventuel etable-
ring af frøgræsudlæg eller kløver-
græsser til grovfoderproduktion. 

Focus TD-konceptet i arbejds-
bredderne tre, fire og seks meter 
har ramt plet hos rigtig mange ma-
skinstationer og planteavlere, der 
stiller ekstra store krav til en om-
kostningsbevidst og kompromis-
løs etablering med høj dyrknings-
sikkerhed. 

Med en Focus TD kan arbejdes 
helt direkte uden forudgående jord-
bearbejdning, ligesom der kan ar-
bejdes i harvet og sågar i pløjet jord. 
Med alle disse muligheder er ud-
nyttelsesgraden ganske høj på en 
Focus TD.

Forskellige skærtyper
Med Focus`en løsnes jorden i øn-
sket dybde fra helt øverlig og ned 
til 30 centimeters dybde med kraf-

tige TerraGrip tænder, hvor der ef-
ter behov og jordtype kan monteres 
to forskellige skærtyper. 

Til lerjorde og såning direk-
te i frøgræsstub monteres typisk 
en smal, fire centimeter bred ULD-
spids, der trækker knap så meget 
råjord til overfladen. ULD-spidsen 
arbejder som en torpedo i jorden.

Ønskes mere opblanding, typisk 
på lette jorde, monteres den fem 
centimeter brede LD-spids. Begge 
typer med hårdmetalbelægning for 
lang levetid.

Placering af gødning
Med Focus-systemet løsnes jorden 
målrettet og akkurat lige dér, hvor 
afgrøden skal vokse. Gødningen 
placeres samtidigt lige dér, hvor af-
grøden skal bruge det med tænder-
ne eller via samsåning eller må-
ske begge steder. Mulighederne er 
mange for den kræsne bruger. 

Tandafstanden på en Focus TD 
er 30 centimeter med en rækkeaf-
stand på så-skærene på 15 eller 30 
centimeter.

Strip-till
Ud over det velkendte dybdestyre-
de TurboDisc skiveskær kan der til 
en Focus TD også tilvælges et Tur-
boEdge-mejselskær eller et nyudvik-
let WideEdge-skær, hvor der sås i et 
ti centimeter bredt bånd. Turbo- og 
WideEdge skærene er udviklet til æg-
te striptill såning uden forudgående 
jordbearbejdning, hvor der arbejdes 
på 30 centimeter rækkeafstand. 

MiniDrill klarer frø og  
sneglekorn
Focus TD-maskinerne kan monte-
res med Horsch MiniDrill frøudstyr 
for etablering af diverse frø- og klø-
vergræsser. Her kan vælges imel-
lem et bredt udvalg af kundetil-
passede løsninger, når det gælder 
etableringsmetoder.

Typisk ved etablering af vinterraps 
og vintersæd bruges MiniDrill-udsty-
ret for tildeling af sneglekorn.

Som alt andet såudstyr fra Horsch 
er også en Focus TD som standard 
via en Isobus-skærm klar til gradu-
eret tildeling af udsæd og gødning.

En Focus TD kan så i alle dyrkningsystemer. Direkte såning af vinterraps i frøgræsstub med en Focus TD. 
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