
Valget faldt på en KUHN stivtands
harve  igen
Per Andersen, Kundby i Nordvestsjælland, kører med sin anden KUHN Cultimer stivtandsharve. Han synes, det er en  
robust og alsidig harve.

Der var ingen tvivl hos Per Andersen, da han for et 
par år siden skulle anskaffe en ny, alsidig harve. 
Han havde en KUHN stivtandsharve i forvejen, og 
sådan en skulle det helt sikkert være igen.
Helt konkret faldt valget på en KUHN Cultimer L 
5000 stivtandsharve med en arbejdsbredde på fem 
meter. Den anvendes til såvel klargøring af såbed 
som stubbearbejdning og nedmuldning af halm.

KUHN stivtandsharven, der er leveret af 
HMC-Maskiner A/S, er desuden udstyret med en 
KUHN SH 201 frøsåmaskine.

Markbrug og slagtesvin
Per Andersen driver Uhrslunde ved Kundby i Nor-
dvestsjælland. Bedriften omfatter et markbrug på 
420 hektar, hvor der dyrkes vårbyg, vinterbyg, vinter-
hvede og vinterraps. 
Herudover produceres der 27.000 slagtesvin om 
året. Det foregår alt sammen med tre fastansatte 
medarbejdere plus ekstra hjælp i høsten.

Markbruget er gradvist ved at blive lagt om til pløjefri 
dyrkning. Foreløbig er det vårbyggen, der sås uden 
forudgående pløjning.

- Det var helt bevidst, at jeg valgte en KUHN 
stivtandsharve. Den arbejder bedre, hvis der skal 
harves lidt i dybden. Og så er den rigtig god til at 
blande jord og planterester - også ved små arbejds-
dybder, siger Per Andersen.

- Vi kan løsne jorden i dybden med de smalle spid-
ser. Her kan vi sagtens gå ned i 25-30 centimeter, 
men vi harver normalt i 5-8 centimeters dybde, og 
det er KUHN stivtandsharven rigtig god til, tilføjer 
han.

Jord og planterester blandes godt
- Vi kører med mellembrede spidser på 80 milli-
meter udstyret med et mixerskær oppe over. De 
løfter materialet, så jord og planterester blandes 
godt sammen. Spidserne lufter også jorden godt 
ved såbedsharvning, fortæller den sjællandske land-
mand.
Uanset, om der harves i stub, nedmuldes halm 
eller laves såbed, så synes Per Andersen, at KUHN 
stivtandsharven giver en grundig bearbejdning, selv 
om han har valgt tænder, der ikke giver fuld gen-
nemskæring.
Han roser også de hærdede tandspidser, fordi de 
holder meget længe og derfor kun skal skiftes for-
holdsvis sjældent. 

Stor, robust pakvalse
Per Andersen nævner også den store, robuste 
pakvalse bag på harven, som med sin diameter på 
60 centimeter gør harven nemmere at trække.

- Noget af det, der vejede tungt til, da jeg valgte en 
KUHN stivtandsharve igen, var, at jeg havde erfaret, 
at disse harver er meget robuste sammenlignet med 
harver af andre fabrikater, som jeg har haft tidligere, 
tilføjer han. 

- Efter tre sæsoner har der ikke været en eneste 
knækket tand eller andre brud. Kvaliteten er bare i 

orden hele vejen igennem. Og med dens arbejds-
bredde på fem meter passer den fint til min 240 hk 
traktor, lyder det fra landmanden fra Nordvestsjæl-
land.

Tilfreds med frøsåmaskinen
- Vi er også godt tilfredse med frøsåmaskinen, som 
vi anvender til såning af efterafgrøder. Her sår vi hov-
edsageligt olieræddike iblandet rug, fortæller han.

At der blandes rug i olieræddiken forklarer han i 
øvrigt med, at når der er agersnegle, så har de en 
tendens til at gå på rugen først, så det ikke går så 
hårdt ud over olieræddiken. 

Ifølge Per Andersen er KUHN frøsåmaskinen nem at 
så ind. Erfaringen på bedriften er, at den typisk kan 
rumme frø til omkring 10 hektar efterafgrøde.

- Frøene blæses ud gennem slanger og placeres på 
jorden foran pakvalsen bagpå, og det fungerer fint. I 
øvrigt overvejer jeg for første gang at springe pløjnin-
gen over og så raps med frøsåmaskinen til efteråret, 
fortæller Per Andersen.

Frøsåmaskinen sidder på stivtandsharven hele tiden. 
Der er ingen grund til at tage den af, da den aldrig 
sidder i vejen for noget.
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Per Andersen driver Uhrslunde ved Kundby i Nord-
vestsjælland. Bedriften omfatter et markbrug på 420 
hektar, hvor der dyrkes vårbyg, vinterbyg, vinterhve-
de og vinterraps. 

Her ses Per Andersens KUHN Cultimer L 5000 i effektivt arbejde. Der sker en god opblanding af jord og 
planterester, og marken efterlades jævn, takket være en god dybdestyring både forrest og bagerst på harven. 
Bagest sidder den fabriksmonterede KUHN SH 201 frøsåmaskine på originalt beslag med stige, platform og 
gelænder. - Den sidder aldrig i vejen for noget, siger Per Andersen.

Spidserne på Per Andersens Cultimer er 80 mm 
brede. Han roser de hærdede HD-tænder, som er 
udstyret med carbid-platter, de holder meget længe. 
”Traktorsporene” i spidsen giver en soil to soil effekt, 
og minimerer slitagen.
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