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Første gang jeg så rullestjernerenser – på engelsk kaldet „rotary hoe“ – var ved en fremvisning 
af redskaber til radrensning, var denne form for mekanisk ukrudtsbekæmpelse for mig ikke 
andet end et nicheprodukt, der dybest set kun kunne bruges i nogle ganske få afgrøder. Men 
efter at vi optog den i vores sortiment – og jeg kom til at beskæftige mig nærmere med den, gik 
det op for mig, hvor utrolig mange forskellige anvendelsesmuligheder, der er.

Oprindelse

I Nordamerika har man brugt denne renser – eller kultivator – lige siden 1920’erne. I begyndel-
sen brugte man den ganske vist kun til at bryde skorpedannelser på jordoverfladen. Siden har 
maskinernes udformning ændret sig lidt, men funktionsmåden er stadig den samme. Takket 
være den moderne udformning er en rullestjernerenser velegnet til mange forskellige afgrøder.



Opbygning

Renseren består af et sædvanligvis rektangulært rammerør, hvorpå der anbringes en række 
bærearme (rød) via aksler. Disse bærearme er igen udstyret med spiralfjedre (gul), som skal skabe et 
vist tryk. Nederst på hver arm sidder der to rullestjerner (blå), som er monteret før og efter armen 
på en frit bevægelig vippearm (grøn). Dette sikrer en optimal tilpasning til ujævnheder i marken, 
samtidig med at der opretholdes et ensartet tryk. Selve stjernerne har tænder, der i spidsen er 
udformet lidt som en ske. Takket være den fleksible montering af bærearmene ville redskabet – rent 
teoretisk – også kunne tilpasses alle mulige rækkeafstande. Men principielt er den største fordel ved 
denne type redskab at en jordbearbejdning er fuldt uafhængige af så-retningen af afgrøden. For her 
sker der også en bearbejdning i rækken, som med en almindelig radrenser kun kan opnås ved brug 
af ekstra redskaber som f.eks. fingerhjul.



Funktionsmåde

Skeerne trænger ind i jorden, løsner den og kaster jord og små ukrudtsplanter på spirestadiet 
op på overfladen, hvor de tørrer ud. Større planter kan dog ikke frilægges på denne måde, men 
sønderdeles blot. Endvidere er det en rigtig god idé at gennemføre denne arbejdsproces i solskin, 
for så får de optrukne planter ikke en chance for at fæste rod igen, før de tørrer ud. Herudover 
brydes og løsnes de hårde lag i jord, som har dannet skorpe. Derved tilføres der også ilt og 
næringsstoffer til jorden, så selve afgrøden kan få de bedste betingelser i den tidlige vækstfase. Også 
til arealafvanding om foråret og til skånsom indarbejdelse af gylle eller møg – også i den stående 
afgrøde – er rullestjernerenseren meget velegnet. En forebyggende ukrudtsbehandling før såning af 
afgrøden er endnu en omkostningseffektiv måde at bruge renseren på.
Arbejdshastigheden, der kan opnås med denne maskine, ligger mellem 15 og 20 km/t. og i 
kombinationen med store arbejdsbredder opnår man mange hektar på kort tid og dermed også 
en høj effektivitet. Den eneste ulempe er, at de spidse skeer og roterende stjerner samler alt 
muligt op, som ikke hører hjemme på marken. Plastik(folie), snor, ståltråd og andre uorganiske 
restprodukter. Det indebærer et dagligt rengøringsarbejde efter markarbejdet og kan føre til 
beskadigelse af lejerne, hvis det blot ignoreres. Men også her ser den praktisk anlagte en fordel: Alt 
det, jeg må pille ud af maskinen om aftenen, forurener ikke længere min mark. På den måde yder 
rullestjernerenseren samtidig også et ekstra lille bidrag til miljø- og naturbeskyttelsen. 

Anvendelsesområder

De vigtigste anvendelsesområder her i Europa er majs, korn, bælgfrugter, solsikker og roer. Af og til 
anvendes renseren dog også i afgrøder med kamme, f.eks. kartofler, til at bryde overfladeskorper 
på kammene. På grund af konstruktionsformen og det faktum, at der med denne maskine sker 
en fuld bearbejdning af hele jordoverfladen, kan renseren efter spiring kun anvendes op til en vis 
plantestørrelse, da der ellers er risiko for, at selve afgrøden beskadiges. En yderligere fordel ved 
bearbejdningen er bearbejdningsretningen: Afhængigt af afgrøden kan der også arbejdes på tværs 
af så-rækken. Som regel kan der arbejdes i afgrøderne indtil buskning. I majs skal man f.eks. også 
være opmærksom på, at der ikke kommer for meget jord op i plantens hjerteskud. Til afgrøder med 
store blade er en rullestjernerenser ikke, da der her kan gøres for stor skade på bladene, og hvorved 
plantens vækst hæmmes.

Konklusion

Alt i alt er en rullestjernerenser et effektivt redskab med mange anvendelsesmuligheder, som også 
har sin berettigelse i det konventionelle landbrug. Brændstofsbesparelse (mange hektar, færre 
timer), rækkeuafhængig og hurtig ukrudtsbekæmpelse og jordforbedring uden kemiske reststoffer. 
Det er alt sammen rullestjernerenserens fordele og styrke. I lyset af den store og stadig stigende 
efterspørgsel på segmenter til disse maskiner må det formodes, at vi kun står ved begyndelsen af en 
renæssance for denne over 100 år gamle teknik.


