DEN HELT NYE GRASSLAND UNIDRILL

DEN NYE GRASSLAND MOORE UNIDRILL ER UDVIKLET SOM RESULTAT AF
KUNDERNES FEEDBACK
Deres ønske var en tæt rækkeafstand, så såning kan udføres i en passage i græs/stubbe eller konventionelt såmedie. En kompakt 3
tilkoblingsanordning til hurtigere vending på mindre marker, og et centralt system til måling af såsæd under præcis tilsåning med høj
hastighed, kombineret med evnen til at så helt ned til den allersidste såsæd, med alle sædtyper.
Enheden med såskæret den gummiophængte anhængerarm er fra den velafprøvede Grassland Unidrill. Vi har afprøvet systemet
grundigt i 2010 med de forventede førsteklasses resultater. Der er intet i vores 45 års erfaring, der placerer små frø i kontakt med
jorden i den korrekte dybde, så godt som et enkelt skær og et såsædsrør og et plovskær, hvor procentdelen af spirende frø er meget stor.
Med Unidrill kan ny såsæd introduceres i eksisterende græsbunde, enten ved at så direkte i glyphosat afsprøjtede græsstubbe eller ved
nedsætning uden kemikalier vha. kulturkontrol i den eksisterende græsbund. Direkte såning i stubbe fra kornarter/bælgfrugter eller
konventionelt bearbejdet jord, kan let udføres med et absolut minimum af ændringer af opsætningen.
Maskinen er en kraftig maskine fremstillet af kvalitetskomponenter til professionelle brugere, og den er næsten vedligeholdelsesfri.
Den korte rækkeafstand gør maskinen meget velegnet til oversåning på græsbaserede sportsarealer.
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32 rækker af skiveskær med en afstand på 90 mm, 33 % tættere end på den tidligere model, til ægte tilsåning i EN PASSAGE.
Cat 3-tilkobling til bekvem og HURTIGERE vending.
700 liter Kverneland ACCORD magasin til såning ved højhastighed, hurtig og nem kalibrering, bekvem tømning og individuel rækkepræcision, der gør det
muligt at så den allersidste sæd i magasinet, med alle sædtyper, perfekt til små sædtyper f.eks. kål, majroer, raps og græs.
1000 o/m PTO-blæserdrev (hydraulik valgfri)
Dybden kontrolleres af den bagerste tromlerulle med en enkel stift og huljustering.....såskiven kan løftes helt fri af jorden så hele vægten hviler på tromlerullen;
hele vægten kan også overføres til skiverne til 94 kg/pløjning med tomt magasin, hvilket svarer til den tidligere model. Den samlede vægt med 700 kg standard
ballast er 3000 kg.
Vægten kan reduceres til 2300 kg ved arbejde i konventionel jordbund eller under blødere betingelser.
Valgfri yderligere ballast, med 35 kg pr. stk. kan også udvides til maksimalt 124 kg/pløjning, 30 % mere end den tidligere model.
3 meter transportbredde, med et drivhjul, der hurtig kan placeres i rammen under vejtransport, arbejdsbredde på 2,9 meter
Landbrugskvalitet 100 mm x 100 mm x 10 mm pulver belagt chassis.
Gummiophængt anhængerarm, der er næsten vedligeholdelsesfri, forskudt for at opnå tæt rækkeafstand.
Gennemafprøvet MOORE UNIDRILL såskive/pløje-anordning
370 mm x 5 mm skiver af bor
LONG LIFE tungstenkarbid-belagte plovskær
NKE koniske rullelejer. FIRDOBBELT forseglet på forsiden af skiven og dobbelt forseglet ydersiden.
Sammenklappeligt sikkerhedstrin med sikkerhedsgelænder til fyldning
LED-trafiklygter
Fuldbredde GUTTLER GREENMASTER selvrensende tromlerulle.

Den unikke Guttler selvrensende tromle er forsynet med to Guttler Prisma-ringe af støbejern, der arbejder sammen på en rulle med
. en diameter
på 45/50 cm. Den mindste ring passer tæt til akslen, imens den større ring løber på den indre kant af den mindre ring, hvilket har en rensende
virkning på den ydre overflade.

Teknikker
Moore Unidrill klargører sit eget mini såbed vha. en vinklet skive og såsædrør, der virker som harvetænder. Al sæd plantes i en konstant dybde.
Punkterne på Guttler-tromlen rille rammer jorden 305 gange per kvadratmeter og giver god kontakt imellem jord og sæd; der kan imidlertid være
situationer, hvor det er nødvendigt med en passage med en flad tromle. Under alle forhold skal skæringen udføres i rimeligt lige linjer, da vending med
skærene i indgreb i jorden, kan medføre tidligt lejesvigt og blokering, når skiverne trækkes væk fra såsædrørsharverne.

Direkte såning af græs eller kløver på græs

En sund græsmark er et at de mest værdifulde aktiver for en landmand med husdyr, og direkte såning kan hjælpe dig med at dyrke mere og bedre
græs for færre penge, da der er mindre arbejdskraft, maskineri og tid involveret. Andre fordele er mindre nedtrampning, samt en reduktion i antallet af
bredbladet ukrudt og direkte sånings evne til at bearbejde selv "vanskelig" jord. Direkte såning af græs som enten kortsigtet eller mellemsigtet
græsbund er en enkelt sag, selv ældre udpinte marker kan gendyrkes med direkte såning, såfremt nogle få forholdsregler overholdes. En åben
græsbund, der er et til ti år gammel, udgør få problemer, da der ikke har været tid til opbygning af en betydelig mængde af måtte og rodnet under
overfladen. En tommelfingerregel angiver, at hvis du kan sænke skiven 25 mm ned i 80 % ren jord og ikke rodnet, så er alt godt. Som ved al gensåning spiller vejret en vigtig rolle, men med rimelig fugt og varme kan følgende metoder benyttes til succesfuld tilsåning.

Metode 1 Ingen kemikalier.......ren (ukrudtsfri) åben græsbund efter spredning af ensilage.

Hvor sidste høst af ensilage er foretaget, og marken skal benyttes til græsning; skær lavt ved jorden og så direkte såning af 1/2 eller fuldhastighedssæd er mulig, så hurtigt som muligt, samtidig med at jorden bevarer sin fugtighed og før genvæksten begynder. Der skal være tilstrækkelig
fugtighed i jorden til at sæden kan spire, og såfremt den ikke efterfølgende tørrer ud pga. manglende regn, vil sæden være etableret før den tidligere
græsbund er fuldstændigt gendannet; 2-4 uger senere, alt afhængig af vækstbetingelserne, kan ungkvæg eller får sættes på græs. Denne græsning
holder det tidligere græs nede og forhindrer den tidligere græsbund i at kvæle de nye skud, samt tillader at det nye græs får lys. Græsbunden skal
afgræsses med ca. 2-3 ugers mellemrum indtil slutningen af sæsonen; overgræs aldrig da dette kan medføre at de nye skud trækkes op. Det
nyetablerede græs er normalt ikke synligt, før genvæksten efter første slåning den efterfølgende sæson.
• Kontroller jordens pH før såning, og tilsæt en hurtigvirkende posekalk efter behov, for at opnå den ideelle pH på 6,5 i særdeleshed ved kløver.
• En let eller mellemspredning af gylle straks efter såning (afhængig af fugtigheden) kan udføres såfremt den ikke indeholder slam eller mejerirester.

Metode 2 Ingen kemikalier.......ren (ukrudtsfri) åben græsbund efter græsning.

Afgræs græsbunden helt ned med mange dyr på marken, harv/riv/troml efterladenskaber om nødvendig, ilt græsbunden og hold kvæget græssende
indtil de nye skud kun lige er synlige. Som ovenfor afgræs igen efter 2 til 4 uger alt afhængig af væksten.
• Kontroller jordens pH før såning, og tilsæt en hurtigvirkende posekalk efter behov, for at opnå den ideelle pH på 6,5 i særdeleshed ved kløver.
• En let eller mellemspredning af gylle straks efter såning (afhængig af fugtigheden) kan udføres såfremt den ikke indeholder slam eller mejerirester.

Permanent græsning, sprøjtet 3 uger før såning med 4 l/ha Roundup
Energy og afgræsset tæt fra 5 dage efter sprøjtning, Jordkalk tilsat
med 4t/ha en uge før såning og sået den 23. August 2011 med
Tetraploid Hybridblanding.

3. års italiensk ruggræsstubbe, 6 dage efter spredning af ensilage og
sået med Tetraploid Hybrid flerårigt ruggræsblanding 34 kg/ha og
sprøjtet med Roundup energy med 2,5 l/ha 5 dage efter skæring.

Den 24. september 4 uger senere

Den 10. november 2011

• Metode 3 ukrudtmiddel til andre anvendelsesformål.

Visse kunder har rapporteret gode resultater ved brug af ukrudtmidler, der normalt benyttes til andre formål.
Metsulfuron-metyl (ally) i 1/3 forholdet 1,5 - 2,5 g/ha. Midlet dræber ikke kun bredbladet ukrudt, men hjælper også med at undertrykke vækst i den
eksisterende græsbund i op til 10 dage. Efterlad i 10 dage før afgræsning.
0,8 l/ha af 250 g/l trinexapac-ethyl (moddus) kan benyttes som vækstregulator på jord, på jord til ensilage eller græs for at virke som vækstregulator, der
hæmmer væksten i den eksisterende græsbund, så det ny græs kan etablere sig. Dette bør gøres så hurtigt genvæksten er i aktiv vækst.
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Kontroller jordens pH før såning, og tilsæt en hurtigvirkende posekalk efter behov, for at opnå den ideelle pH på 6,5 i særdeleshed ved kløver.
En let eller mellemspredning af gylle straks efter såning (afhængig af fugtigheden) kan udføres såfremt den ikke indeholder slam eller mejerirester.
Moore Unidrill kan ikke stilles til ansvar for brugen af kemikalier, der normal har andre anvendelsesformål

Metode 4 Tidlig forårssåning

Hvis marken er meget nedtrampet eller hvis der er bare områder pga. frost, larver, skadedyr osv. i løbet af vinteren, skal ny græssæd sås lige før
væksten begynder om foråret.
• Kontroller jordens pH før såning, og tilsæt en hurtigvirkende posekalk efter behov, for at opnå den ideelle pH på 6,5 i særdeleshed ved kløver.
• En let eller mellemspredning af gylle straks efter såning (afhængig af fugtigheden) kan udføres såfremt den ikke indeholder slam eller
mejerirester.

Metode 5 Fuldstændig destruktion af græsbund

Hvor den gamle græsbund er fyldt med ukrudt og en fuldstændig omsåning er nødvendig, sprøjtes før og efter høst/græsning for at opnå en fuldstændig
eliminering af al vegetation, og derefter sås direkte med en ny sædblanding.
Efter græsning anbefaler vi, at afgræsse tæt, harve/rive/tromle efter behov efter græsning, for at sprede efterladenskaber, derefter såning og
henlæggelse i en uge før sprøjtning, eller i det mindste før den nye sæd spirer. Denne procedure hjælper til at opnå en god genvækst startet og optage
kemikaliet, uden at det påvirker spiringen.
• Kontroller jordens pH før såning, og tilsæt en hurtigvirkende posekalk efter behov, for at opnå den ideelle pH på 6,5 i særdeleshed ved kløver.
• En let eller mellemspredning af gylle straks efter såning (afhængig af fugtigheden) kan udføres såfremt den ikke indeholder slam eller
mejerirester.
Efter ensilagehøst, anbefaler vi, at ensilagen høstes først i stedet for at tilsætte glyphosat før høst, efter de anbefalede 5 dage, da dette forhindrer
hjulspor fra sprederen i de efterfølgende afgrøder, glyphosat synes også mere effektiv med mindre græsvolumen. Ved at forsinke såning i op til en uge
efter høst vil genvækst være begyndt og derefter så, og sprøjtning forsinkes i op til en uge yderlige, i det mindste før sæden spirer. Det har den effekt,
at der opnås en yderligere uges genvækst til optagelse af kemikaliet.
• Kontroller jordens pH før såning, og tilsæt en hurtigvirkende posekalk efter behov, for at opnå den ideelle pH på 6,5 i særdeleshed ved kløver.
• En let eller mellemspredning af gylle straks efter såning (afhængig af fugtigheden) kan udføres såfremt den ikke indeholder slam eller
mejerirester.

Metode 6 Tidligere brakmarker, groft permanent græs eller ældre nedslidte marker

Disse skal håndteres med forsigtighed. Selvom glyphosat deaktiveres i kontakt med jorden, er der et problem med giftige fenoler og syrer, der frigives
i ældre spredt vegetation under nedbrydning, så hvis der er en tykt måtte eller et rodnet og fibre under overfladen, placeres sæden uundgåeligt nær
denne måtte og der kan derved opstå spiringsproblemer pga. lokal syreholdig jord. Dette er værst under våde anaerobiske betingelser før og efter
såning.
Problemet med direkte såning i sprøjtet græs eller andet, der har et stort rodnet, er at der altid er en stor usikkerhed, der afhænger af vejret, i særdeleshed efter at du har sået, hvilket er årsagen til at nogle mennesker mener at der er succes og andre mener der ikke er. En analogi er at ensilage (græs
under nedbrydning), der er fremstillet under våde betingelser altid er mere syreholdigt ved åbningen.
I situationer med meget tykke måtter, er at vente til alle planter er helt døde efter sprøjtning, den eneste måde at garantere succes med direkte såning
på gamle måttede marker, ellers skal du enten udføre lav kultivering eller tromle for at forøge iltniveauet. Du kan også tage chancen og håbe at
græsbunden ikke er våd efter såning. Hvis du har en tykke måtte af vegetation under nedbrydning og spredt bønnesæd på overfladen og pløjer dem
ned ville du opnå samme resultat. Så sprøjt enten i foråret og så igen om efteråret, efter tilsætning af kalk og muligvis en yderligere sprøjtning med
lavere forhold, forskæring ellers mistes produktion ved sprøjtning om efteråret, tilsætning af kalk og såning i det tidlige forår, en yderligere sprøjtning
ved lavere forhold sædvanligvis er nødvendig.
I en situation med mere marginal måtte kan tilsætning af en hurtig virkende posekalk alene hjælpe med en neutraliserende virkning på den forsurede
nedbrydning, men er som alle såteknikker afhængig af fugtighed og varme i jorden. Anskaf sækkene med kalk et par uger før den planlagte sådato, selv
hvis markens pH-værdi er i orden.
I den situation anbefaler vi, den forsinkede glyphosat tilsætningsteknik, som er beskrevet herover, med forsinket glyphosat tilsætning efter sæden er
plantet, men før spiring, så sæden får maksimal udsættelse før spiring, etablering og dybere rodfæstning, og før virkningen af det forsurede
nedbrydende plantemateriale sætter ind.
Et par prøvesteder gravet med spade, vil hjælpe dig med at bestemme om der er måtte/rodnet-problemer lige under overfladen.
Direkte såning efter sprøjtning af midlertidige eller mere åbne brakmarker er sædvanligvis ikke et problem, da rodnettet ikke er stort nok til at beskadige
såningen med syrer og fenoler.
I alle ovenstående tilfælde benyttes en livskraftig hurtig etablerende græssædblanding op til 35 kg/ha.
Der er ingen tvivl om at en blanding af 50 % flerårig hybrid Tet, 25 % mellem Tet og 25 % diploid virker bedst. Det er for det meste større frø, med større
energireserver til at klare sig under dårlige forhold. En græsbund af italiensk ruggræs kan let etableres i slutningen af deres tildelte produktionscyklus
ved gensåning, typisk efter tredje sæson.

Skadedyr
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Snegle. Ældre græsbunde kan indeholde snegle året rundt, så det kan være tilrådeligt, særligt på tunge jorde, at så snegletabletter sammen med
sæden, eller sprede dem med et større forhold på steder, hvor der observeres et angreb efter såning.
Larver (stankelben / orme / tipulidae) kan udgøre et problem særligt ved såning om foråret. Hvis en mark anses for at være i risiko, sprøjtes med
chlorpyrifos (Spannit eller Dursban) alene eller med glyphosat før eller tidligt efter såning, hvilket kan give 6 ugers kontrol.
Stråflue (Oscinella frit) Gensåning sået efter tidlig august kan være under risiko for angreb af stråfluer. Dette skadedyr er almindeligvis meget
lokaliserede på marker der tidligere har været angrebet, samt i år med stor risiko for stråfluer. Det kan som tidligere kontrolleres med chlorpyrifos
tilsætning som ovenfor.

Såning i pløjet, kultiveret og løsere jord.

Ved at køre tromlen i sin højeste stilling og derfor med mindst tryk på skiverne, kan sæd lægges oven på eller lavt i pløjet eller kultiveret jord.
Guttler-trykhjulene vil gøre et godt job med at presse sæden ned i jorden uden risiko for dækning og det er ikke nødvendigt med yderligere tromling.

Såning i kornstubbe

Det anbefales at køre i en let vinkel til de eksisterende stubbe, ca. 10 - 15 grader så skiverne ikke konstant løber i en række med stubbe, men kører ind
og ud af de eksisterende stubberækker og holder den fremadgående hastighed oppe.
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