
Øverligt eller i dybden - 
Väderstad har løsningen
Korrekt valg af spids samt tandafstand på kultivatoren sikrer både optimal bearbejdning og 
sparer på brændstoffet. Et forkert valg af spids kan medføre et markant øget brændstofforbrug

Fra efterårsdemonstration 2013, Bramstrup, Fyn, hvor TopDown 
løsnede køreskader i 40 cm dybde til UG. De gule ringe viser den 
kraftige opblanding med 80 mm spids og MixIn skinne. De røde 
ringe er dybdeløsning på den bageste bulle på hver tredje tand.

Väderstad spidsmatrix giver et godt overblik over alle spidser 
til Väderstads kultivator-program.

Arbejdsdybden skal være så dyb som 
nødvendigt, men ikke dybere. For hver 
centimer, der arbejdes for dybt, bliver 
der flyttet 100 kubikmeter jord pr. hek-
tar, og det koster brændstof. 
Nedblanding af afgrøderesterne har stor 
betydning for at fremskynde enhver 
form for nedbrydning og begrænser 
sygdommene i en intensiv planteavl. En 
hurtig, øverlig bearbejdning efter høst 
har tre gavnlige funktioner. Den sikrer 
hurtig nedbrydning, giver bedre kontrol 
af snegle og fremmer fremspiring af 
spildkorn og ukrudt, som kan kontrol-
leres mekanisk eller med kemi. Der-
udover giver halm i overfladen mindre 
risiko for skorpedannelse og erosion. 
Korrekt spidsvalg har også stor betyd-
ning ved sammenpakkede jordlag, hvor 
der kræves en kraftig jordløsning for at 
hjælpe rodudvikling og dræning på vej.
Väderstad TopDown, Cultus og Swift 
tilbyder forskellige systemer, der passer 
godt ind i den intensive planteavl. Hvis 
der skal brydes pakkede lag i dybden, 
vil de stive tænder fra Cultus og Top-
Down, der arbejder ned til 40 cm, være 
det korrekte valg.
Til øverlig bearbejdning er Swift med 
dens fjedertænder et fremragende valg. 
Med Swiftens intensive bevægelser 

bliver jorden blandet kraftig med et lavt 
trækkraftbehov. 

To typer ledeskinner

Väderstad har to typer ledeskinner, hvor 
det er MixIn, som er standard i DK på 
grund af dens uovertrufne egenskab for 
jordblanding. 
MixIn fungerer ved at kaste jorden 
frem, hvorved jord og afgrøderester 
blandes adskillige gange. Særligt ef-
fektivt, når halmen er dårligt snittet eller 
ujævnt fordelt, fordi halmen blandes 
kraftigt og flyttes op til ni meter fra sin 
startposition. Også på tunge jorder er 
denne skinne det bedste valg. 
MixIn skaber en finere og bedre jord-
struktur. Skinner og spidser er adskilt 
for altid at opnå en ensartet bearbejd-
ning og mulighed for nemt at kunne 
skifte mellem spidser uden at skifte 
skinnen. 

Spidser til forskellige formål

Hver spids er designet til en specifik 
bearbejdning. Väderstad tilbyder en 
komplet serie spidser, som opfylder alle 
behov.
Til rodoverskæring tilbyder vi den 
vandrette gåsefods-spids, der udeluk-
kende er designet til gennemskæring. 

Modstykket til denne er vingeskæret, 
der er vinklet let opad, så det ikke kun 
skærer jorden, men løsner den samtidig 
med. Vingeskærene monteres sammen 
med spidsen og kan alt efter spidstype 
udføre kraftig jordbearbejdning. 
Til blanding findes der en lang række 
spidser i bredder fra 50 mm til 210 mm, 
der dækker ethvert behov. Kendeteg-
net for blandingsspidser er, at de alle 
smuldrer jorden effektivt og efterla-
der fine ”revner” eller fordybninger i 
bundprofilen for bedre dræning. Bunden 
bliver aldrig ensartet flad med tendens 
til en hård, uigennemtrængelig pløjesål.

Helt ned til 40 cm

Kræves der en kraftig løsning ned til 40 
centimeter, er dybdegående spidser løs-
ningen. Monteret på TopDown giver de 
mulighed for at løsne de pakkede jord-
lag uden at lave en sammenblanding. 
Hvis blanding ønskes, kan den dybde-
gående spids monteres sammen med 
blandingsspidserne, hvorved der blan-
des ned til 30 centimeter og løsnes ned 
til 40 centimeter.  
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