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Traktorer og maskinstrategi

Fokus

Skitserne viser wide span-traktoren i marken med sporbredde
på næsten ti meter, mens den
samme maskine på landevejen
kun fylder godt 2,50 meter.

■

tekst Gudrun Andreasen, Maskinbladet

10 meter i marken
– 2,5 meter på vejen
Brdr. Kjeldahl, Samsø arbejder på at udvikle maskiner med en sporbredde på knap ti meter.
Lykkes det, vil det give færre kørespor og øge produktionen med 20 til 30 procent
Større redskaber kræver en større traktor. Der betyder også tungere redskaber og tungere traktorer, og det medfører større pakning af jorden.
Det kræver igen større redskaber til at løsne den pakkede jord, før en
ny afgrøde kan sås. Den cirkel har Brdr. Kjeldahl, Samsø, sat sig for at
bryde.
Brdr. Kjeldahl driver på Samsø 542 hektar, hvoraf det meste indgår i grønsagsproduktionen. Derudover driver brødrene en maskinstation og entreprenørvirksomhed.
I både landbrugsdriften og grønsagsdyrkningen har Brdr. Kjeldahl for
længst inddraget GPS-navigering og faste kørespor, og det er erfaringerne
herfra, brødrene vil bygge videre på ved at reducere antal kørespor samt
vægten af traktor og redskab med det formål at øge udbyttet på markerne
og reducere energiforbruget ved jordbearbejdningen.
– I dag bruger vi alt for meget arbejde på at rette op på skader, vi forårsager med de store maskiner. Det er en menneskeskabt ond cirkel. For jo
mere vi bearbejder jord med de tunge maskiner, jo mere pakker vi jorden,
og meget af den bearbejdning, vi gennemfører, er for at løsne jorden efter

den pakning, vi har forårsaget andre maskiner, fortæller Jens Kjeldahl, der
i flere år har praktiseret pløjefri dyrkning.
– Derfor har vi arbejdet med en helt ny type traktor, der ændrer hele den
måde, vi driver landbrug på. Det er en traktor, der i marken arbejder med faste kørespor med stor sporvidde, og samtidig kan traktorhjulene drejes 90
grader, så maskinen kun fylder to og en halv meter ved kørsel på landevejen.
Sporbredde på næsten ti meter
Løsningen er en traktor, eller måske rettere en redskabsbærer, for den ligner ikke de store traktorer, der ellers benyttes i landbruget. Indtil videre
betegnes den som en wide span-traktor (stor spændvidde) i mangel af et
dansk navn. Den prototype af traktoren, der kører på Samsø, har en sporbredde på knap ti meter.
Ved at øge sporbredden og køre med smalle dæk, reduceres det areal, der
bruges til kørespor. Derved øges det areal, der kan beplantes og give udbytte.
Aarhus Universitet deltager i udviklingsarbejdet, og har beregnet det reducerede køreareal og dermed den mulige øgede produktion (se tabel 1).

Fornyelsesfonden
Projektet er støttet med godt fire millioner kroner fra Fornyelsesfonden.
Fornyelsesfondens formål er at skabe vækst, beskæftigelse
og eksport, særligt i små og mellemstore virksomheder.
Fonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt understøtter omstilling
til nye erhvervs– og vækstmuligheder i hårdt ramte områder.
Fornyelsesfonden administreres af Erhvervsstyrelsen.
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Wide span-traktoren er her monteret med tre lettere harver på hver 3,20 meter brede.

■
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Tabel 1: Eksempel på plantetal i løg
Sporvidde

Dækbredde

Køreareal Planter pr.
m2 i bed

Planter
pr. ha

Øget
produktion

1,5 m

0,4 m

27%

60

440.000 -

1,85 m

0,4 m

22%

60

470.270 7%

2,0 m

0,4 m

20%

60

480.000 9%

3,2 m

0,4 m

13%

60

525.000 19%

9,6 m

0,6 m

6%

60

562.500 28%

12 m

0,8 m

5%

60

570.000 30%

Skemaet viser, hvor mange løgplanter, der kan dyrkes pr. arealenhed ved
forskellige sporbredder og bedbredder – og hvad det betyder for udbyttet. Tilsvarende større udbytter gælder for andre kulturer, der dyrkes med en lille rækkeafstand.

■

– Vi ved, at der er et reduceret udbytte i afgrøderne tæt på køresporene,
så der er meget at hente ved at reducere antallet af kørespor, siger Hans
Henrik Pedersen, der er tilknyttet projektet i forbindelse med sit PhDforskningsprojekt, der omfatter design af dyrkningssystemer baseret på
traktorer med særlig stor sporbredde.
Hans Henrik Pedersens beregninger viser, at ved at køre med en sporbredde
på 9,6 meter, som det er tilfældet på Samsø, udgør kørearealet kun seks procent af arealet, hvilket giver mulighed for at øge produktionen med 28 procent.

maskiner på det dyrkede areal, fås et bedre såbed, og dermed øgede udnytter.
– Når jorden ikke er pakket, har vi ikke brug for en rotorharve eller en stor
kultivator, men kan klare bearbejdningen med lettere redskaber. Derfor
er redskabsbæreren bygget med tre 3-punkts ophæng, hvor vi i hvert ophæng placerer en 3,20 meter bred harve, fortæller Jens Kjeldahl, der hos
Kongskilde har fundet de mindre og lettere redskaber til den nye wide
span-traktor.
Hvor meget dette betyder, fås der først tal på i forbindelse med testkørslerne nu til efteråret, hvor forsøgsperioden afsluttes.
Derefter er det op til Asa-Lift at producere wide span-traktoren og videreudvikle den til andre afgrøder end løg, som de hidtidige forsøg har været
koncentreret om.
Mindre lattergas fra løs jord
Energibesparelse er endnu et plus ved denne dyrkningsmetode, idet grubning
kan undgås, ligesom der kan spares energi ved kørsel med de lettere redskaber.
– Derudover er der en miljømæssig gevinst, som landmanden ganske vist
ikke får noget ud af økonomisk. Det er nemlig et faktum, at der udledes mindre lattergas fra løs jord i forhold til pakket jord, siger Hans Henrik Pedersen.
Hans arbejde vil også fortsætte med den nye dyrkningsform. En af hans
opgaver bliver at finde løsninger på, at de fleste landmænd fortsat pløjer
deres marker, og det er ikke hensigtsmæssigt at pløje køresporene op. ■

Reduceret behandling giver bedre såbed
Men det er ikke kun arealforøgelsen, der er interessant. Ved at undgå tunge
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På agrologisk.dk har du ikke bare adgang til artiklerne fra magasinerne, men også endnu flere relevante nyheder og faglige artikler fra
ind- og udland. Du kan tillige søge i artikler fem år tilbage!
Du har også mulighed for at dele din viden og bidrage til debatten på vores ”Viden til Vækst” forum, se kommende arrangementer
mm.
Som det største og politisk uafhængige magasin for den professionelle planteproducent, har vi også en ambition om at være det
største og mest foretrukne website til erhvervet.
Alle abonnenter har gratis adgang til websitet. Til Log-in skal du
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Vær på forkant med den seneste udvikling inden for moderne planteproduktion på agroologisk.dk
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