
Flere har mod på at afprøve Strip-till
Interessen for at prøve vores såmaskiner på egen jord bliver større og større – derfor har vi sået 
mange hektar i august og nu også i september

Vi har hos FMR efterhånden en del 
erfaring med vores produkter fra engel-
ske Mzuri og franske SLY. Det kan vi 
mærke på, om vi er i stand til at svare 
på folks spørgsmål. Helt specielt kan vi 
mærke det, når landmænd efterspørger 
at få lov at se maskinerne på egen jord. 
Vi har igennem de seneste mange uger 
rundet mange flere hektar, end det egent-
ligt burde være muligt med en fire meter 
Mzuri Pro-till. Efterspørgslen har været 
enorm! 
Den efterspørgsel har været kraftigt sti-
gende over de seneste fem år – den går 
på både at se strip-till princippet på egen 
jord og at se mere på selve maskinen 
på egen jord. Vi siger derfor tak for den 
gode modtagelse, maskinen har fået.

Strip-till er den sikre overgang
En af de ting, som mange bemærker ved 
Strip-till princippet, er, at der jo stadig 
laves jordbearbejdning, men den jordbe-
arbejdning er dog koncentreret lige der, 

der er Strip-till en rigtig god løsning for 
at komme i retning af mindre jordbear-
bejdning. Det kan være, man så skal vi-
dere med No-till på et senere tidspunkt, 
men den glæde til den tid! 
Der kan også være andre forhold, som 
kan gøre en forskel i beslutningen om 
Strip/No-till. Men den snak tager vi 
gerne med hver enkelte, så vi er så sikre 
som muligt på, at vi får solgt den rigtige 
løsning. 
Udover SLY Boss findes også SLY Strip-
cat, som også er en Strip-till maskine. 
Strip-cat kan sættes op til mange forskel-
lige rækkeafstande og bruges typisk 
i rækkeafgrøder som raps, majs, roer, 
spinat, solsikker osv. Denne maskine har 
en god funktion og er bygget super godt. 
Der er mange indstillings-muligheder, 
og efter vores mening er den lidt overset. 
Men dog har der også været en del fore-
spørgsler på den.

Besparelser uden kompromisser
Hvad enten man vælger det ene eller det 
andet såprincip, er der nogle fælles træk, 
som giver mere ”robusthed” på enhver 
landbrugsbedrift.
• Der bruges mindre tid pr. ha
• Mindre forbrug af diesel
• Lavere omkostning til sliddele
• Bedre mulighed for at få gjort opga-

verne til tiden
• Andre forhold, som kan være svære 

at værdisætte som: bedre jordstruktur, 
bedre biodiversitet, mindre risiko for 
erosion (vand, luft) og sikkert mange 
andre sidegevinster

Mød os i virkeligheden…
Vi har mange forsøgsmarker rundt om i 
Danmark, som er sået med Mzuri Pro-til. 
Så er du interesseret i at se, hvad den 
kan, så kontakt os. 
Du kan også ringe på 30 45 18 70, og 
vi svarer med glæde på spørgsmål af 
enhver art – måske også, hvis du har lyst 
til at få sået på din jord. 
Følg os i øvrigt via Facebook, søg på 
”SLY DK” og ”Mzuri FMR”.

Af Anders Højte, FMR maskiner,  
mobil: +45 30 45 18 70, mail: ah@fmr.dk

Mzuri sår i stub af frøgræs.

Mzuri sår i stub af hvede.

hvor de nye frø skal ligge. Derfor er der 
mange besparelser, samt fordele at hente. 
Med en Mzuri får man en driftssikker 
men samtidig dyrknings-sikker ”helhed”. 
Man sætter altså ikke hele næste års 
udbytte op på ”spillepladen”, idet der ty-
pisk høstes udbytter i helt samme niveau, 
som man tidligere har gjort.

Strip-till eller No-till er et valg
Den hurtige læser, som har fulgt med 
i, hvad vi laver hos FMR maskiner, vil 
sige: ”Hvad med No-till, det sælger i jo 
også maskiner til”? 
Ja, det er rigtigt, at vi fra SLY i Frankrig 
også har importen af deres No-till og 
Strip-till maskiner.
SLY Boss, som er en rigtig god No-till 
maskine, er helt klart også en rigtig god 
mulighed. 
Men med No-till, tager man måske et 
lidt større spring -særligt hvis man kom-
mer lige fra en plov.
Ikke alle kan gøre dette med succes, og 
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