
Det er denne harve, der bliver brugt til 
jordbearbejdning og såning af blandt 
andet efterafgrøder.

Startskuddet til at køre Case IH kom 
med købet af denne mejetærsker, 
som laver en meget fin vare uden 
knækkede kerner i korn. Det er vigtigt 
for en svineproducent.

Lars Sams Sandal i maskinhuset med 
sin største traktor, en Case IH Puma 
230 CVX. Den bliver blandt andet 
spændt for en 4,6 meter harve, der 
både kan harve dybt og overfladisk.

Skiftet til pløjefri dyrkning og Case IH
Lars Sams Sandal har ryddet grundigt op i sit maskinhus, efter han har besluttet at gå fra 
et pløjet til et upløjet system med et sundt sædskifte og et ønske om lavere maskinom-
kostninger uden tab af udbytte

Nytænkning er altid interessant, og for 
Lars Sams Sandal, Mommebjerggaard 
ved Jyderup, har 2015 budt på en hel 
del af slagsen.
- Jeg købte en Case IH Axial-Flow 7230 
mejetærsker med RTK-autostyring, og 
den blev startskuddet til skiftet over til 
samme traktormærke.
- For så kan jeg let flytte rundt med 
autostyringen, fortæller han.

Men ikke nok med det. Han skiftede 
også pløjning ud med et pløjefrit system, 
hvor sigtelinjen er så lidt jordbearbejd-
ning som muligt for at sænke maskinom-
kostningerne uden at tabe udbytte.
- Allerede nu har vi reduceret antal 
traktorer og dermed antal hestekræfter 
fra 790 til 445, forklarer han.
Markbruget er på 365 hektar, og i stal-
dene er der 285 søer og egen opfedning 
af alle grisene. I staldene er der en 
fodermester og to medarbejdere, mens 
Lars Sams Sandal selv klarer meget af 
markarbejdet sammen med sin altmu-
ligmand.
- Vi har tidligere haft en meget stor 
andel vinterhvede i markplanen, men nu 
vil vi have vårsæd i cirka 40 procent af 
arealet. 
- Det er nyt for os, og som noget nyt 
tager vi også hestebønner ind, forklarer 
han.

Ens traktorer giver fleksibilitet 

Lars Sams Sandal er ikke bange for at 
erkende, at han til dels har lidt af syg-
dommen ”maskinitis”.
Efter at have analyseret på den da-
værende nu-drift kom han frem til, at 
udbringning af gylle skulle lægges over 
til en maskinstation. Samtidig blev det 
besluttet, at der skulle skifte til pløjefri 
dyrkning, hvilket gjorde det muligt at 
sælge traktorer og nogle redskaber.
I stedet blev der købt en 4,6 meter 
harve, der kan bruges til alle harveopga-
ver og med påbygget såudstyr til såning 
af efterafgrøder med mere. Såning sker 
stadig med et rotorharvesæt, men det 
får også ende til fordel for noget andet 
såudstyr på et tidspunkt.
Til udskiftning af de ældre traktorer 
blev der købt to Case IH Puma CVX 
traktorer - en model 230 og en model 
185. Begge har trinløs variabel trans-
mission, og der blev købt endnu en 
autostyring til det gratis signal.
De to traktorer har ganske vist ikke 
samme motoreffekt, men kan alligevel 
afløse hinanden til alle opgaver bortset 
fra de mest krævende.

- Det giver os stor fleksibilitet, fastslår 
han.

God førerkomfort og nem 

betjening

Efter mange år med meget vinterhvede, 
pløjning og salg af halmen trænger jor-
den på Mommebjerggaard til at få øget 
sit indhold af kulstof.
- I 2014 startede vi med at snitte al 
halmen, og det fortsætter vi med for at 
få noget mere muld at arbejde med. 
- Desuden harver vi kun dybt, hvor der 
er en sål at løsne. Ellers vil vi harve 
så øverligt som muligt, fortæller Lars 
Sams Sandal. En vigtig ting omkring 
halmen og pløjefri dyrkning i det 
kuperede terræn er også at forebygge 
jorderosion. 
Han tilbringer masser af timer i marken 
på sine to Puma traktorer og i høsten på 
hans Axial-Flow. Derfor er førerkomfort 
og nem betjening af afgørende betyd-
ning.
- Kabinerne er gode og lydsvage, og det 
er nemt at betjene den trinløse CVX-
transmission. Den sætter automatisk 
motoromdrejningerne ned, så der spares 
brændstof.
- Alt det gode, jeg havde hørt om 
Puma-traktorerne, passer. De lever op til 
forventningerne, fastslår han.

Ingen knækkede kerner til grisene
Som svineproducent finder Lars Sams 
Sandal det vigtigt, at kornet har en høj 
kvalitet. 
- Det er meget vigtigt, at der er så få 
knækkede kerner som muligt, siger han.
Hans erfaring er, at hans Case IH Axial-
Flow lever op til det krav, for den laver 
slet ikke knækkede kerner.
Varen i korntanken er også meget flot 
og godt renset.
- Jeg tror, vi har fundet frem til en 
maskinpark og et dyrkningssystem, som 
kan det, vi vil have, runder Lars Sams 
Sandal af.

Af Kristian Refnov, marketingchef,  
Case IH Danmark
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