Kvalitet og kapacitet er afgørende
På Elmegården i Frederiks er der 800 højtydende køer og 400 hektar, hvoraf halvdelen er græs og halvdelen majs, som
begge skal ende op som kvalitetsfoder i krybberne. Målet nås blandt andet med et komplet sæt græsudstyr fra KUHN.
For Lars Kristensen, der driver Elmegaarden i Frede
riks, er kvalitet et nøgleord, som præger arbejdet i
såvel marker som stalde.
- Vi stod for at skulle udskifte vores græsudstyr,
og jeg tog på Agromek for at se på mulighederne,
fortæller han.
Han var åben overfor at skulle skifte mærke, så alle
muligheder stod åbne. Interessen kom ret hurtigt til
at dreje sig om det, han så på MI’s stand i form af
KUHN.
- Efter vi havde snakket om det, blev jeg inviteret
til at besøge fabrikken i Saverne, nær Strasbourg i
Frankrig. Hvad jeg så, overbeviste mig om, at KUHN
bygger solide maskiner, der kan holde til at blive
brugt, konstaterer Lars Kristensen.
Han endte derfor med at købe et KUHN skårlæg
gersæt, en KUHN vender og en KUHN rive i stør
relser, der passer til cirka 400 hektar pr. slæt. Alle
maskinerne har kørt i hele sæson 2017.
- Vi skårlægger og river også for nogle af vores
kollegaer, og med fem slæt pr. år bliver det til totalt
omkring 2.000 hektar, vi kommer over i løbet af en
sæson, siger han.
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Slår græs med stor præcision
Græsensilage udgør en væsentlig del af foder
rationen for de 800 Dansk Holstein køer hos
Elmegaarden.
- Med en ydelse på lige omkring 12.000 kg EKM
skal vi have et ordentligt foder til dem. I græsset
starter det med en hurtig, præcis skårlægning med
en stubhøjde på syv-otte centimeter, siger Lars Kris
tensen.
Det får han også med sit KUHN tripelsæt beståen
de af FC 3525F forrest og FC 10030 bagest. Den
effektive klippebredde er 9,93 meter, og det er nogle
meter bredere end det tidligere sæt, han havde.
- Men det er alligevel nemmere at trække, og ved
hastigheder på op til 20 kilometer i timen følger det
jorden, som det skal, fortæller han ud fra erfaringen
i 2017.
Udover at lave et godt, effektivt arbejde med de
ovale skiver er en anden indlysende fordel, at der
ikke er meget dagligt vedligehold. Desuden er der
indbygget LiftControl, som beskytter ved eventuel

Lars Kristensen ved sin storrive med
en arbejdsbredde på 14,7 meter.
Den har meget høj kapacitet og river
rent, som den skal, uden at få jord
med i skåret.

Køerne på Elmegården går i store, moderne stalde og har en ydelse på lige omkring 12.000 kg EKM. At nå
dertil kræver blandt andet græsensilage i høj kvalitet.

påkørsel af jordfaste genstande med videre. Til at
trække den er en traktor med omkring 250 heste
kræfter nok.

Vender helt ud i hjørnerne
Normalt skårlægges græsset efter crimpning i fuld
bredde. Efterfølgende rives det sammen, når snit
ningen kan ske, så der bliver 35 procent tørstof i
græsensilagen.
- Men vi kan i våde år komme ud for, at det ikke
kan lade sig gøre. Så har vi brug for en vender, der
skånsomt og effektivt kan vende slættet, siger Lars
Kristensen.
I forbindelse med besøget hos KUHN, og ved
snakken om mulighederne, skete der det unikke,
at han som en af de første overhovedet fik lov til
at købe den nye KUHN GA 10812 vender med en
effektiv arbejdsbredde på 10,8 meter.
Den har netop haft premiere på Agritechnica 2017
og fik meget opmærksomhed.
- Faktisk har den kørt hos mig i al ubemærkethed i
år, og den har gjort det godt, konstaterer han.
Det er dog ikke i græs men i halm, den især er ble
vet brugt i sæson 2017.
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- Vi brugte den måske et par timer i græs, mens
den blev brugt meget i halm, hvor jeg henter et par
tusind big baller til strøelse, fortæller han.
Den nye vender har ti rotorer og er liftophængt med
god evne til at følge marken, så det hele kommer
med uden at gå for dybt.
Når der køres langs kanten af en mark eller i andre
situationer, kan venderen skråtstilles hydraulisk, så
græs eller halm bliver, hvor man ønsker at have det.
Desuden har den som noget nyt Headland Lift Con
trol (HLC), der gør det nemt at hæve den ved ven
ding i foragrene. Systemet gør det også nemmere at
komme helt ud i hjørnerne.

Storrive får det hele med
Den gyldne regel er, at riven skal kunne følge med
finsnitteren, når det hele spiller.
- Men det er også riven, som er afgørende for
kvaliteten af det græs, vi får i stakken, mener Lars
Kristensen.
Det er nemlig tidspunktet for rivning, der bestemmer,
om 35 procent tørstof i græsset nås.
- Så vi har brug for en rive med tilstrækkelig kapaci
tet, og det har vores nye KUHN GA 15131 rive, siger
han af erfaring.
Den er fuldhydraulisk med fire rotorer og en total
arbejdsbredde på 14,7 meter. Den arbejder nærmest
lige som et fly, når den begynder og slutter med at
rive.
- Det vigtige er selvfølgelig at få det hele med. Sam
tidig skal vi helt undgå at få jord og dermed bakteri
er fra jorden med i stakken, fremhæver Lars Kris
tensen. De krav har den nye rive også levet op til.
Vært for Græsland 2018
For nylig blev det offentliggjort, at Lars Kristensen
og Elmegården igen i 2018 skal være vært for
Græsland. Lars Kristensens KUHN græsmaskiner vil
blive en del af en stor maskindemonstration.

