
Lemken er det foretrukne 
mærke
Torben Bay Jørgensen har prøvet forskellige mærker, men er altid vendt tilbage til Lemken, 
som leverer gode maskiner til den jord, han dyrker

Torben Bay Jørgensen skulle tilbage i 
1998 passe et stykke jord for en agro-
nom, der ikke ville have pløjet.
- Jeg undrede mig godt nok. 
- Men han insisterede, og det førte til, at 
jeg opdagede, at hans udbytter var lige 
så gode som mine, selvom jeg hjemme 
brugte den dobbelte tid og havde store 
udgifter til at pløje.
Sådan er den korte version af, hvorfor 
han i 2005 solgte ploven og nu siger, at 
den aldrig kommer tilbage i hans tid på 
Kildevældsgård.
I stedet har han fundet ud af, at Lemken 
har de redskaber, der passer til den form 
for pløjefri dyrkning, som han nu har 
praktiseret i 15 år.
- Jeg havde en rotorharve fra Lemken, 
og det har jeg stadig, fordi den både kan 
lave en øverlig bearbejdning og så i den 
rigtige dybde, forklarer han.

Har korn, raps og hestebønner
Tidligere havde Torben Bay Jørgensen 
frøgræs i sædskiftet, men det er ude for 
tiden. Så hans 260 hektar mark bliver 
brugt til cirka 50 hektar vinterraps, cirka 
150 hektar vinterhvede, cirka 50 hektar 
maltbyg og cirka 10 hektar hestebønner.
Da ploven røg ud, kom der en Lemken 
Thorit harve ind i stedet til både at lave 
de øverlige harvninger lige efter meje-
tærskeren og de dybere bearbejdninger 
forud for såningen.
- Jeg skiftede mellem gåsefødder til den 
øverlige harvning og otte centimeter 
spidser til de dybere harvninger, fortæl-
ler han.
I hans verden er harvninger ned til 15 
centimeter dybe og normalt er harve-
dybden fra 12 til 15 centimeter.
Den eneste udfordring var at få frøgræs-
set bearbejdet ordentligt før etablering 
af næste afgrøde.

Spidser klikkes af og på
I 2012 skiftede Torben Bay Jørgensen 

sin tre meter Lemken Thorit harve 
ud med en tilsvarende Lemken Karat 
harve, der er bugseret - men med mulig-
hed for at lægge vægt over på traktoren 
for at få bedre trækkraft.
- Jeg var på udkig efter sådan en og prø-
vede seks-syv mærker, før jeg tog min 
beslutning om at fortsætte med Lemken, 
fortæller han.
Udover at den virkede bedst hjemme 
hos ham selv, havde han også læst 
forskellige tyske test af harver, hvor 
Lemken Karat harven klarede sig bedst.
- Efter jeg selv har bygget frøudstyr 
på den, kan jeg også bruge den til at så 
efterafgrøder samtidig med den øverlige 
harvning lige efter mejetærskeren, siger 
han.
En anden indlysende fordel er, at han 
kan skifte de 14 spidser på et kvarters 
tid. På den måde er det nemt at have 
brede spidser til de øverlige harvninger 
og smalle til de dybere.

Nemt at indstille harvedybden
Da Torben Bay Jørgensen bruger sin 
Lemken Karat til alle harvninger, skal 
den også være nem at indstille dybden 
på.
- Det gør jeg fra førersædet ved hjælp af 
hydraulikken, og det sker trinløst, siger 
han.
Ofte graver han med sin spade i marken 
for at se, hvordan jordstrukturen er. Der 
må ikke være såler, som forhindrer rød-
derne i at søge nedad.
Arbejdshastigheden er 10-14 kilometer 
i timen med en traktor, der yder 210 
hestekræfter. 
- Da vi kørte her i høsten var det så 
tørt, at farten måtte ned for at mindske 
sliddet.
- Men ellers er det min erfaring, at det 
koster under 20 kroner pr. hektar i slid 
på spidserne at køre med den.
- Det er jeg godt tilpas med, lyder det 
fra Torben Bay Jørgensen.

Han bruger heller ikke mange penge på 
at holde sit Lemken Solitaire såsæt med 
sliddele.
- Jeg kan lide at eksperimentere og 
afprøve, men Lemken har hidtil kunnet 
noget, som jeg ikke har kunnet få ved 
andre, konstaterer han.

Af Nis Peter Albrechtsen, salgschef 
Lemken, email: albrechtsen@lemken.com

Torben Bay Jørgensen har kørt med denne 
Lemken Karat harve i to år, og den har flere 
fordele som for eksempel, at spidserne kan 
skiftes på et kvarters tid.

Her er det udvalg af spidser, som bliver 
brugt på harven.
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