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Følger præcist terræn med individuelt  
ophængte tandskær
Amazone Primera er ny i Danmark, men en gennemprøvet så-løsning, der kan tilpasses med 
en del forskelligt udstyr efter behov. Den har Martin Molbo afprøvet i direkte sået vinterbyg

Af Niels Damsgaard Hansen

Martin Molbo har i flere år så-
et med sin Amazone Caye-
na 6000-1 C så-løsning, der 

kan så direkte. Og han har været rigtig 
godt tilfreds med den.

- Den har bare en udfordring, nem-
lig at rammen er stiv, og at det der-
for kan knibe med at så i den ønskede 
dybde, når marken er ujævn, forklarer 
han.

For mange, der går fra et pløjet sy-
stem, er udgangspunktet netop, at 
markerne ikke er helt jævne. De har 
oftest en eller anden grad af kørespor 
og sammenpløjninger, som er dybere 
end den omgivende mark.

- Derfor har jeg været på udkig ef-
ter en anden såløsning, der er lige så 
god som min nuværende, men som og-
så sår i samme dybde overalt selv på 
ujævne marker, påpeger han.

Havde en på prøve 
Martin Molbo har en større svinepro-
duktion med 690 søer og opfedning af 
slagtesvin. Han har derfor også brug for 
at kunne dyrke foder til besætningen 
og få en effektiv udnyttelse af gyllen i 
kombination med sundt sædskifte.

Derfor både ejer og forpagter han 
jord – nu råder han over 500 hektar.

- Når vi forpagter jord, er det ofte 
arealer, der har været dyrket konven-
tionelt med plov. De er mere eller min-
dre ujævne, forklarer han.

Her kommer interessen for Ama-

zone Primera ind, for Martin Molbo vil 
gerne have mulighed for at så direkte 
selv på jord, han lige har forpagtet – og 
som forud kun har været dyrket med 
pløjning.

- I samarbejde med min lokale Ama-
zone-forhandler, Midtdjurs Traktorla-
ger og Amazone DK i Brøns fik vi lov til 
at prøve deres demosåmaskine Prime-
ra DMC 6000-2, som er en bugseret løs-
ning med seks meters arbejdsbredde 
og individuelt ophængte så enheder, 
fortæller han.

Med den nåede han og hans mark-
mand, Jesper Lyngaae, at så lige knapt 
28 hektar på den dag, de havde den.

Markerne bliver jævne over tid
Alle, der kører pløjefrit enten i et har-
vet eller direkte sået system erfarer, 
at markerne over tid bliver betydeligt 
mere jævne i løbet af nogle få år. Med 
mindre man kører ud i våde marker 
med tunge enheder som mejetærske-
re eller gyllevogne.

- Det skal man selvfølgelig kun gø-
re, hvis det er absolut strengt nødven-
digt, fastslår Martin Molbo.

Så på den måde er han godt tilfreds 
med sin Amazone Cayena, der ligesom 
Amazone Primera er en tandsåmaski-
ne.

- Vores marker er efterhånden me-
get jævne, påpeger han.

Der er dog nogle forskelle på de to 
løsninger, som måske også kan med-
virke til hvilken, man helst vælger.

Kræver ikke mere end 200 hk
Martin Molbo dyrker traditionelle af-
grøder som vinterhvede, vinterbyg, 
vårbyg, vinterraps, hestebønner, hav-
re, rug og alm. rajgræs til frø. Udbyttet 
ved direkte såning er som gennemsnit 
cirka 8,5 ton pr. hektar i vinterhvede og 
cirka 7,0 ton i vårbyg.

- Jeg er ikke så meget for at skif-
te over til skiveskær. Så derfor passer 

det mig rigtig fint med det tandsystem, 
som såvel Primera som Cayena er født 
med, siger han.

Begge løsninger er bugserede i seks 
meter udgaverne, som Martin Molbo 
har kørt med. 

- Vores erfaring er, at en traktor med 
200 hestekræfter er fint over dem med 
en såhastighed på 8,0-10,0 kilometer i 
timen, forklarer han.

Styringen er dybden på såtænderne 
er ret forskellig – hvilket især skyldes 
forskellen på stiv ramme og individu-
elt ophængte såenheder.

På Primera er der to stålhjul på 
hver såenhed, som styrer dybden og 
trækker eventuelt materiale igennem 
såskæret, hvis der i forvejen ligger ri-
geligt med halm- og planterester.

Her er han nok en lille smule be-
tænkelig, især under våde forhold. 
Fordi trykket på jorden med jordsø-
gende tænder måske kan blive lidt for 
højt.

- Men som du kan se, er der en fin 
fremspiring, hvor vi har sået vinterbyg 
med Primera, viser han.

Rækkeafstanden er et par centi-
meter større med Primera i forhold til 
Cayena – nemlig henholdsvis 18,75 cm 
mod 16,6 cm.

Store muligheder for udstyr
Amazone tilbyder via sin danske im-
portør, Amazone DK, Brøns Group, 
mange løsninger inden for redskaber 
– herunder også til Cayena og Prime-
ra såmaskinerne.

- Vi snakker altid med vores kunder 
om de muligheder der er, så de får den 
løsning, der passer bedst til det aktuel-
le behov, siger salgschef Anders Clem-
mensen.

Man kan nemt orientere sig om pro-
dukterne både på hjemmesiden htt-
ps://bronsgroup.com/ og virksomhe-
dens profil på Facebook https://da-dk.
facebook.com/AmazoneDK/

Her kan man meget fint se, hvordan 
såenhederne er opbygget.
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