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Genopretter ødelagte marker
Mejselploven fra Bednar-Strom bryder 
pløjesålen helt ned til 65 cm, så du sikrer 
rødderne fri adgang til vand

De specielle skær kræver ikke så mange hestekræfter. De 
løsner effektivt den tætpakkede jord i 25 – 65 cm dybde og 
gør jordprofilen sundere. Der er anvendt Alform stål i maski-
nen, så du er sikret en stærk og robust løsning. 
Bednar-Strom redskaberne stammer fra Tjekket. Du finder 
dem hos udvalgte MI forretninger landet over.

En overkørsel er nok!

Med en Great Plains harve, som kombinerer tallerkener og tænder, kan du  
forbedre jordens struktur med blot én overkørsel

De særlige tænder arbejder i dybden for at løsne jorden. De 
lader jorden blive i sin oprindelige zone, så råjorden og det 
øverste jordlag ikke blandes. Stråene bliver dermed i overfla-
den, hvor de har lettest ved at formulde. Hvis stråene derimod 
blandes ned i jorden, tager de længere tid om at formulde og 
nedsætter jordens aktivitet. 

Vådt eller tørt?
I våde perioder skal vandet ledes væk, så din mark ikke står 

under vand. I tørre perioder skal dine afgrøder derimod have 
bedst mulig adgang til vand for at vokse optimalt. 
Det kan Great Plains hjælpe med: DD pakkerne med det 
unikke design bearbejder nemlig jorden, så kapillarvirkningen 
genskabes. Som vist på tegningen sørger DD pakkerne for, at 
vandet let kan bevæge sig til og fra rødderne efter behov.
Great Plains har hele fem forskellige harver, der arbejder efter 
one-pass princippet. De fås fra tre til syv meter i både liftop-
hængte og bugserede udgaver.

• En intensiv jordbearbejdning i ned til 65 cm dybde
• En stiv fast ramme
• Tre gange vinklede arbejdsenheder trænger let ned i jorden
• En ekstremt god gennemslagskraft. Rammens højde er 79/89 cm
• Den tætpakkede jord løsnes, så vandet kan trænge ned til rødderne
• Quick-change system - en nem og hurtig udskiftning af de tosidede mejselskær

En effektiv løsning ned i   
store dybder en af forcerne  

ved Strom mejselploven.

▲

Genskab kapillarvirkningen 
med one-pass harverne fra 
Great Plains.

Spar tid ved at lade tallerknerne arbejde øverligt, mens tænderne arbejder i dybden. 


