Maizco

å

Råvaren, som den ser ud, når
den er kommet ud af mejetærskeren.
På finsnitteren bliver kernerne kørt
gennem en cracker, som knuser dem.

- plukkebord til
mejetærskere og finsnittere
æ

Sådan ser det ud på jorden,
når blade og stængler er
snittet af Maizco
plukkebordet

å

Hardy Skov viser nogle af de knive, der
snitter stængler og blade samtidig med, at de
trækkes nedenud fra plukkebordet.

æ

Læg mærke til kolberne,
der føres ind i enten mejetærskeren
eller finsnitteren, mens resten
føres ned på jorden






Kan tilpasses alle fabrikater
Høj kapacitet med lavt spild
Robust og enkelt
Minimalt vedligehold
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Enkelt og effektivt
majsplukkebord
Det 8-rækkede Maizco
er fantastisk godt at køre
med på både finsnitter og
mejetærsker, siger Hardy
Skov fra Skovs Maskinstation

n Majs til modenhed er
en afgrøde i fremmarch,
fordi den giver højere udbytte ikke mindst på lettere
jord. Men udfordringen
er blandt andet at få den
høstet effektivt, og til det
formål har Hardy Skov fra
Skovs Maskinstation ved
Grindsted købt et 8-rækket
Maizco plukkebord.
Det er fremstillet i Argentina af et firma med samme
navn, og derovre har de
årtiers erfaring med høst af
majs.
- Det er meget enkelt,
men også meget effektivt
til at trække stængler og
blade nedenud, mens kolberne bliver ført jævnt ind
i maskinen, siger Hardy
Skov.
Han er imponeret over
plukkebordets formåen og
er derfor ikke bange for at
bruge ordet fantastisk om
det.
- Jeg har prøvet et andet
plukkebord, og det her gør
arbejdet betydeligt bedre,
forklarer han.
Han ser blandt andet på,
hvordan det snitter stængel
og blade.
- Det kan nemt lade sig
gøre at køre med en harve
på arealet bagefter, uden
at den vil slæbe, viser han
oppe fra mejetærskerens
førerhus. Et nærmere eftersyn viser også, at spildet er
lavt.
- Jeg synes, Maizco plukkebordet laver et flot arbejde, konstaterer han.

Der medfølger en adapter
til Maizco plukkebordet,
sådan at det er nemt at
montere på såvel finsnitter
som mejetærsker.
- Det tager cirka en time
at sætte det på, siger Hardy
Skov.
Han prøvede i 2007 at
høste majs til modenhed
med et almindeligt skærebord på mejetærskeren.
Men det fungerede ikke
nær så godt som med
Maizco plukkebordet – og
kapaciteten var betydeligt
lavere.
- Det er noget helt andet
at bruge et almindeligt
skærebord, hvor meget
mere materiale skal køres
gennem mejetærskeren,
forklarer han.
Desuden kan der ikke høstes under så våde forhold
med et almindeligt skærebord, som der kan med et
plukkebord.
- I dag kører det ekstra
godt, fordi der er sol på,
fortæller Hardy Skov.
Kapaciteten anslår han til
at være cirka 2,5 hektar i
timen, og fremkørselsha-

Hardy Skov fra Skovs
Maskinstation ved
Grindsted har her i 2008
investeret i et Maizco
plukkebord, som kan
bruges på både finsnitter
og mejetærsker.

Majs giver langt
højere udbytte

Svineproducent Søren Broch
fra Give vil gerne dyrke mere
majs, når han har løst udfordringen med at få majsen
opbevaret og formalet til
hans vådfoderanlæg uden
forudgående tørring.

På lettere jord er majs
langt mere tørkeresistent
end korn, og der skal derfor vandes mindre, har
Søren Broch fra Give erfaret.

stigheden er cirka 5,5 kilometer i timen.
Meget jævn indføring
Såvel for mejetærsker
som finsnitter er det afgørende, at materialet føres
jævnt ind for at få både
høj kapacitet og høj kvalitet.
- Indføringen sker meget
jævnt, og du kan se, hvordan den trækker kolberne
effektivt af, viser Hardy

Skov oppe fra førerkabinen, mens der bliver høstet.
Han mener også, at Maizco plukkebordet er robust
lavet – og det daglige vedligehold er minimalt, fordi
der er få smørenipler at
smøre.
- De har jo også masser af
majs i Argentina, så de må
jo vide, hvordan det skal
gøres på en enkel og effektiv måde, mener han.

Her kan man se, hvordan stængler og blade bliver sendt nedenud fra plukkebordet,
mens kolberne bliver ført til indføringen.

En af fordelene ved det argentinske bord er desuden,
at det fra førerkabinen kan
indstilles til stænglernes
tykkelse. Det betyder, at
færre kolber ryger nedenud – og at spildet derfor
bliver lavere.
Forlænger sæsonen meget
For Hardy Skov betyder
det også meget, at han
ved at købe et Maizco
plukkebord kan forlænge
sæsonen for mejetærskeren.
- Vi har desuden fået et
bord, som også kan bruges
på finsnitteren.
- På den måde er det en
investering, der er en del
driftstimer i, siger han.
Desuden tillægger han
det betydning, at Maizco plukkebordet har en
relativ lav egenvægt, så
marktrykket er så lavt som
muligt.
- Tunge borde gør det
sværere at køre, når jorden
er våd og ubekvem, som
den er herhjemme i efteråret, siger Hardy Skov.
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n Det er langt enklere at
avle majs på den lette jord,
som Søren Broch fra Give
dyrker.
- Vi har i år erfaret, at der
kun skal vandes to gange,
mens byggen lige ved siden af er blevet vandet
fem-seks gange, fortæller
han.
Han er svineproducent
med 300 hektar og 650
søer, hvorfra han feder
4.000 grise og sælger
resten som 30 kgs smågrise.
- Alt, hvad vi har fået foretaget i denne mark på 3,8
hektar udover de to gange
vanding, er at så med startgødning, fuldgøde med
gylle og så sprøjte mod
ukrudt en gang, forklarer
han.
Og udbyttet ser ud til at
blive langt højere end i
korn.
- Det skulle gerne havne
på syv-otte ton renvare
pr. hektar, hvor vi høster
fire-fem ton i byg, siger
han.
Mangler system til majs
Bruttoudbyttet i marken
ligger tæt ved 10 ton pr.
hektar, men det er en
våd råvare, der kommer
i containerne, som køres
til Vestjysk Tørrecentral.
Det er aftalt, at de betaler
90 kroner pr. hkg renvare
uden omkostninger til tørring med videre.
- Vi mangler et system
til at opbevare og opfodre

majs til modenhed på en
effektiv måde, uden at råvaren skal tørres ned, mener Søren Broch.
For han kan sagtens se,
at der spares en del ved at
undgå en stor del af vandingen.
- Men vi kan ikke selv så
og høste, som vi kan med
korn. Så her er der en ekstra omkostninger, mens der
kan spares på sprøjtninger,
forklarer han.
Han bruger vådfoder i
sin besætning, så det er
ikke noget problem at
fodre med majs, der er
vådt.
- Jeg overvejer et system
til ensilering. For endemålet er, at vi kan bruge majs
i vores besætning, hvis det
kan betale sig, siger Søren
Broch.

Specifikationer Maizco plukkeborde
Model

Antal rækker*

Bredde, meter

Egenvægt, kg

608
810
1216

6
8
12

4,2
5,6
8,4

1.628
2.238
2.928

* Rækkeafstand 75 cm			
En skærebordsvogn medfølger som standardudstyr.
Men det kan leveres foldbart (6- og 8-rækket).
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