
Kombination gør forskellen
 Radrensning: Den rette 

Jan Hinrich Löken (state-certified engineer)
J.Loeken@industriehof.com

Løsning, skæring, smuldring, strigling, hypning, beskyttelse: Det er radrensningstekniske 
grundbegreber. I de seneste årtier er denne ældgamle teknik blevet temmelig stedmoderligt 
behandlet.
Fortrængt som den har været af den ofte alt for billige og i stigende grad desværre også alt for 
rigelige brug af kemisk plantebeskyttelse, oplever denne miljøvenlige og ressourcebesparende 
form for ukrudtsbekæmpelse nu en renæssance. Kamera- og sonarsystemer til 
sporgenkendelse eller termisk observationsudstyr til beskyttelse af truede fuglearters 
ynglesteder er gode eksempler på, hvordan moderne teknologi og digitaliseringen af landbruget 
baner vejen for et comeback til den mekaniske ukrudtsbekæmpelse. Ikke mindst på grund af 
risikoen for et forbud mod det bredspektrede ukrudtsmiddel Roundup med det virksomme stof 
glyfosat er mange på udkig efter effektive, billige og frem for alt praktisk gennemførlige 
alternativer.
I denne artikel skal det dog ikke handle om en sammenligning af producenternes forskellige 
systemer. Vi skal derimod kaste et blik på selve (rense)teknikken. Altså de redskaber, som 
arbejder i, med og på jorden. Moderne radrensningsteknik kan bruges til noget i mange 
afgrøder, men det er ikke alt, der kan bruges til det hele. Derfor er det klogt at planlægge 
omhyggeligt, hvilke arbejdsgange der skal gennemføres, og hvordan slutresultatet gerne skal 
se ud. Her kan der gøres meget i en enkelt overkørsel, hvis maskinen forsynes med det rette 
udstyr. Men pas på: Den, der vil for meget, kan også ødelægge meget – og det vil i sidste ende 
kunne mærkes på udbyttet.
I det store og hele har næsten alle producenter de følgende redskaber i deres sortiment:
Kulturharvetanden; renseskæret i forskellige varianter; forskellige vinge- eller gåsefodsskær, 
som regel i flere arbejdsbredder; vibrotanden, der består af en overfjeder – eventuelt også med 
forstærkningsfjeder – og en stiv stilk; vinkelskærene, ofte også i flere arbejdsbredder; 
skærmplader eller rulleskjolde; hyppeskær i fast eller justerbar udførelse; stjernehjul og 
strigletænder.
Lad os begynde med det almindeligste redskab. Den har mange navne – kulturharvetand, 
smuldretand, fjedertand, S-formet tand osv. – og den er det redskab, de fleste formodentlig 
kender. Den anvendes nemlig ikke kun til radrensning, men også til kultivering, i 
såkombinationer og i mange andre sammenhænge. Og det med god grund. Denne tand er en 
af de ældste former, vi kender fra det mekaniserede landbrug. Den kendetegnes ved en kraftig 
vibration og en høj fjederstivhed. På grund af vibrationen egner den sig fremragende til 
smuldring. 
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Forsynet med et smalskær kan den bruges til at løsne 
jorden i køresporene. Alt efter jordbundsforholdene kan 
det være nødvendigt at montere en forstærkningsfjeder 
for at øge tandens modstand. Med et gåsefodsskær kan 
der – alt efter størrelse og arbejdsvinkel – opnås en let 
hyppe- eller blandingseffekt. Ønskes der et præcist snit, 
er S-tanden til gengæld ikke særlig velegnet, da den på 
grund af sin store arbejdsbevægelse ikke skaber en 
ensartet snithorisont. Der findes dog et bredt udvalg af 
forskellige renseskær, som kan kombineres med denne 
tand. Her kan præcisionen let øges ved montering af en 
forstærkningsfjeder. Hos mange producenter er S-
tanden også beregnet som bærer af større faste eller 
justerbare hyppeskær. Producenternes 
standardmodeller har ofte et materialetværsnit på 32 x 
12 mm. I et vist omfang anvendes også formatet 32 x 
10 mm. I princippet kan der også benyttes større 
tværsnit. Her ligger forskellen udelukkende i tandens 
fjederstivhed. Forstærkningsfjederen har så et lidt 
mindre tværsnit og monteres sammen med tanden i den 
samme holder. Man skal derfor altid huske at 
medtænke en passende holder, når man planlægger at 
eftermontere en forstærkning. Hos nogle forhandlere af 
landbrugsmaskiner kan man også få særlige 
styreplader til montering i holderen. De skal sørge for, at 
tanden ikke vandrer i holderen og på den måde 
efterhånden beskadiger rammen. En sådan plade er 
dog egentlig kun nødvendig under meget vanskelige 
betingelser.
Når det handler om præcision, er vibrotanden et af de 
mest effektive og alsidige redskaber i producenternes 
sortiment. Ved at kombinere en svingende overfjeder 
med en stiv stilk, der kan indstilles trinløst i højden, 
opnår man en ensartet snithorisont. Også her kan 
trykket øges med en forstærkningsfjeder. Stilken fås 
som regel lige eller med knæk. Den kan udstyres med 
renseskær, gåsefodsskær, vingeskær eller vinkelskær. 
Det er også muligt at forsyne selve stilkene med ekstra 
hyppeplader, som så skraber jorden yderligere sammen 
bag det egentlige skær. Nogle producenter har 
patenterede fingerhjul, så man også kan luge i rækken. 
Mindre almindeligt, men stadig muligt, er det at forsyne 
disse tænder med store hyppeskær. 
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Her bør man dog vælge en lidt større overfjeder, da hyppeskæret har en stor egenvægt og 
den jord, der skal flyttes, skaber en betragtelig modstand. Alt efter jordbundsforholdene kan 
det også i denne sammenhæng være klogt at montere en forstærkning. Selve overfjedrene 
fås som regel i to tykkelser. For det første er der den lille variant med et tværsnit på 32 x 12 
mm, sædvanligvis med en forstærkningsfjeder i 32 x 10 mm. Det er standardstørrelsen, og 
denne fjeder fås hos næsten alle producenter. Desuden findes der også større overfjedre til 
vanskelige betingelser i 40 x 12 mm og 40 x 10 mm eller 45 x 12 mm og 45 x 10 mm. Her skal 
man være opmærksom på, at der til de kraftige varianter ofte også anvendes tykkere stilke. 
For stilke er 32 x 10 mm og 35 x 12 mm de almindeligste tværsnit. Stilken fastgøres ved hjælp 
af en klemmeanordning. Alt efter system kan denne være i én eller to dele. Ofte er 
fastgørelsesanordningerne dog også indbyrdes udskiftelige takket være overfjedrenes 
ensartede geometri.
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De fleste af de skær, der findes til S-tanden, kan 
også monteres på vibrotænderne ved hjælp af en 
adapterstilk. Ét skær er dog forbeholdt vibrotanden 
alene – også på grund af den måde, det anvendes 
på. Det er vinkelskæret. Disse skarpe, ensidigt 
bøjede skær – som regel i en ret vinkel – er 
beregnet til brug helt tæt på rækken. De er ofte 
ikke tykkere end 3 eller 4 mm og overskærer 
ukrudtsrødderne meget præcist lige under 
jordoverfladen. Derfor er det tvingende 
nødvendigt, at vibrotanden styres nøjagtigt. Når 
arbejdsbredden skal vælges, gælder det frem for 
alt om at være opmærksom på overlappet. Hvis 
planterne er smidige og overlappet lille, kan man 
godt risikere, at ukrudtet helt bogstaveligt formår at 
sno sig mellem skærene.
Når der arbejdes tæt på rækken, er det 
allervigtigste at beskytte afgrøden. De ovenfor 
omtalte vinkelskær fås i forskellige varianter, som 
enten yder beskyttelse alene i kraft af deres form 
eller kan udstyres med særlige ledeplader. For 
andre skær er dette normalt ikke tilfældet, og 
dermed er der risiko for, at afgrøden beskadiges af 
ophvirvlet jord eller sten. Derfor anvender man 
skærmplader eller rulleskjolde, som føres parallelt 
med arbejdsredskaberne og skal forhindre, at 
afgrøden kastes til. Der er kun ganske få kriterier 
at tage hensyn til, når det handler om at træffe det 
rigtige valg. Både skjolde og plader er stort set 
uopslidelige. Mens skjoldene kræver mindre 
trækkraft, fordi de ruller med, dækker pladerne et 
længere arbejdsområde. Særligt hvis der skal 
anvendes flere redskaber efter hinanden tæt på 
rækken, er pladerne næsten ikke til at komme 
uden om. Til afgrøder på kam som f.eks. kartofler 
fås der specielle hyppeskær. De kan indstilles 
mekanisk og dermed tilpasses forskellige 
rækkebredder. Nogle hyppeskær monteres også 
på et særskilt ophæng. De er som regel meget 
tunge, og med deres tilbagetrukne 
monteringsposition giver de traktoren en betydelig 
bagvægt. Desuden øger de trækkraftbehovet 
betragteligt.
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I betragtning af det enorme udbud fra de mange producenter af radrensningsteknik skulle det 
være muligt for enhver at finde noget passende til sine afgrøder. Hvis "den gamle" skal have en 
overhaling eller tilpasses nye afgrøder, er det bare at slå sig løs i reservedelsleverandørernes 
kataloger. Her finder man ud over producenternes sædvanlige varianter for det meste også 
nogle nyheder og modifikationer. Hvis man slet ikke ved, hvad man skal gribe og gøre i, kan 
man også kontakte disse virksomheders tekniske rådgivere. Om ikke andet kan det i hvert fald 
give lidt inspiration. Her kan man også somme tider fortælle på forhånd, om en bestemt 
kombinationen er mulig eller ej.

Sluttelig kommer vi til det, der også kommer til sidst i maskinen: strigletanden. Den står som 
regel for den sidste del af behandlingen og skal – alt efter indstilling og udførelse – stryge mere 
eller mindre kraftigt hen over den løsnede jord og f.eks. rive planterester med eller fordele 
jorden. Her har hver producent sin egen filosofi. Dertil skal siges, at mere eller mindre alle 
strigletænder udfører det samme arbejde. Brugeren behøver i bund og grund kun forholde sig 
til tandafstanden og det ønskede jordtryk for at kunne træffe et fornuftigt valg. 

Stjernehjulene er som regel anbragt tre og tre ved siden af hinanden og kan indstilles på rigtig 
mange måder. Geometrien på højre- og venstrestjerner er spejlvendt, derfor lakeres stjernerne 
i rød og sort for at undgå forveksling. Arbejdsresultatet kan variere meget. Stjernerne kan 
bruges til at løsne eller smuldre jorden med. Lugning eller tilkastning mellem rækkerne er også 
muligt. Ved skråtstilling af stjernerne kan jorden enten skubbes ind mod rækken eller væk fra 
rækken. I afgrøder på kam kan stjernerne behandle siderne af kammen ved justering af aksen. 
Nogle producenter leverer sågar radrensere forsynet udelukkende med stjernehjul.

Somme tider kan valgmulighederne være begrænset af den konkrete monteringssituation. 
Også her kan man ofte blande komponenter fra forskellige producenter for at finde den bedste 
løsning.
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