
Väderstad Rapid er til det hele
Brødrene Johan og Michael Levy på Kalsbøl Gods dyrker både med og uden plov og mener, 
at deres fire meter Väderstad Rapid 400C boksmaskine er det absolut bedste bud på en 
alsidig såmaskine

Den er enkel, driftssikker og har høj 
kapacitet.
- Samtidig laver den et rigtig godt 
såarbejde både uden pløjning og efter 
pløjning.
- Så den er meget alsidig, fastslår brød-
rene Johan og Michael Levy fra Kalsbøl 
Gods ved Juelsminde.
De snakker om deres Väderstad Rapid 
400C Super XL såmaskine, som er 
deres nummer to af slagsen. Den første 
købte de i 2001, og den blev udskiftet til 
den nuværende i 2012.
I alt driver de 715 hektar mark og har 
desuden juletræer og skov.
Det meste af deres jord er ret stiv - JB 
7-8. Den skal derfor bearbejdes på de 
tidspunkter, hvor den er tjenlig.
- Vi har i 45 år sået hvede uden pløjning 
efter vinterraps, og det fungerer rigtig 
fint med en Väderstad Rapid, fastslår de.
For den placerer kernerne i den dybde, 
de ønsker. Desuden kan den køre med 
10-11 kilometer i timen, uden det går ud 
over kvaliteten af såarbejdet.
- Snittet halm er heller ikke noget pro-
blem på grund af dens høje skærtryk, 
påpeger de.

Placerer også gødning
Når der skal sås vårsæd, er det meget 
vigtigt at placere gødning til hurtig start 
af afgrøden.
- Det har vi gjort siden 1992, og det 
giver et pænt merudbytte i vårsæd. 
- Da vi fremavlede hybridrug, placerede 
vi også lidt kvælstof til den, og til anden 
vintersæd kan vi også vælge at placere 
PK-gødning med fint resultat, fortæller 
Michael Levy.
I vårbyggen bliver der placeret 400 til 
600 kg gødning pr. hektar, og det går 
fint.

Frøsåkasse til udlæg
Udover placering af gødning kan Väder-
stad Rapid 400 C også så frø i samme 
overkørsel, da den er monteret med 
frøsåkasse.
Den bruges ved etableringen af udlæg 
af rødsvingel og alm. rajgræs.
- En stor fordel er også dens række-
afstand på 12,5 centimeter. Så kan vi 
lukke hver anden sårør af, når vi skal 
så udlæg for at give udlægget de bedste 
betingelser.
- En rækkeafstand på 25 centimeter er 

passende i den forbindelse, siger Johan 
Levy.

Økonomisk og driftssikker
På Kalsbøl Gods tænker de selvfølgelig 
også i driftsøkonomi.
- Økonomien i en maskine i forhold til 
dens faktiske kapacitet er meget vigtig, 
påpeger de.
Efter deres opfattelse får man meget 
såmaskine for pengene i en Väderstad 
Rapid 400C.
- Når vi så kan køre en hel del hurtigere 
end med vores rotorsæt, som vi også 
bruger indimellem, bliver det til en god 
driftsøkonomi, fastslår de.
Med sin forholdsvis enkle opbygning 
og solide, gennemprøvede konstruktion 
er Väderstad Rapid også meget drifts-
sikker.
- Den er bare slidstærk, lyder deres 
erfaring.
Så konklusionen er, at den vil de ikke 
undvære.

Johan Levy fra Kalsbøl Gods ved 
Juelsminde er sammen med sin bror, 
Michael Levy, rigtig godt tilfreds med 
deres Väderstad Rapid boksmaskine, 
som er deres anden af slagsen.

Her bliver der sået i en stiv lerjord, som 
også er noget knoldet efter forårspløj-
ning. Skærtrykket er så højt, at det 
ikke er noget problem at skære sig 
ned - hverken uden eller med pløjning.

Markplan 2017
Vinterhvede (fremavl)  293 ha
Vårbyg (fremavl)  188 ha 
Rødsvingel  100 ha
Vinterraps  89 ha
Alm. rajgræs  35 ha 

16   FRDKnyt  |  maj ’17 NYT FRA ANNONCØRERNE


