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Jysk landmand opfinder koretej til marksyn 
Flyvehavre spottes 
bedst i akshojde. Og 
kan man oven i ko-
bet sidde ned og kore 
rundt samtidig, sa 
begynder det at Ligne 
en god opfindelse, som 
der netop er taget pa
tent pa ved Holstebro. 

AF J0RGEN P. JENSEN 

l� De fleste har nok provet 
11� at trave op og ned gen
nem en kornmark for at spot
te de - forhabentligt - fa, for
mastelige flyvehavretoppe, 
som har sneget sig ind pa ens 
jord. For et par uger efter at 
opdage, at man alligevel har 
overset nogle fa toppe pa 
spredte steder, fordi de var 
svcere at se i kornet. 

Nu er der snart hjcelp at hen
te fra tidligere landmand Peter 
Offersen ved Holstebro, der 
som en anden Georg Gearl0s 
har opfundet en motoriseret 

mark-mobilemedlavh0jde og 
komfortabelt forerscede. 

Han har netop faet godkendt 
patent pa mark-mobilen og vil 
nu se, om der er et marked i 
Danmark eller maske i udlan
det for den. 

Tjent hjem pa to ar 
Tidsbesparelsen vii ifolge Pe
ter Offersen betyde, at investe
ringen i marksynsk0ret0jet vii 
vcere tjent hjem pa to ar, hvis 
en landmand har et kornareal 
pa minimum 200 hektar. 

- Jeg vii vurdere, at en per
son manuelt kan gennemga 
cirka fem hektar i timen, hvor 
man pa denne maskine vii 
kunne gennemk0re 15 hektar 
pa samme tid, udtaler Peter 
Offersen ti! Dagbladet Holste
bro-Struer. 

Firemands idegruppe 
- Vi er en firemands arbejds
gruppe, som har vceret fcelles
om projektet. Desuden har
vi faet hjcelp af startvcekst i

Kontakt oplysninger 

En prototype af det nyop

fundne marksynsk(IJreter 

har kert et par maneder 

; sommer og indsamlet 

flyvehavre med star succes, 

oplyser Peter Offersen ti/ 

Dagbladet Ho/stebro-Struer. 

(Privatfoto) 

Nupark, der blandt andet har 
bevilget os en designer i ti ti
mer - hvilket vi har haft star 
glcede af, fortscetter Peter Of
fersen. 

- Derudover har det vceret
en kcempe fordel, at der nu 
er kommet et patentregister 
i Ikast, hvor der for kun var et 
i Tastrup. 

Ti! Agromek om et par uger 
vii han have en brochure fcer
dig og fornemme interessen 
for apparatet. 

jpjensen@effektivtlandbrug.dk 

telefon 21 15 91 21 

Navn: Peter offersen Tlf.: +45 40 27 47 87 

Mail: peter@flyvehavren.dk 

K0b af marksynsk0ret0j 

Hvis du har interresse i k0b of et marksynsk0ret0J, 

bedes du snarest tilkendegive pga. planlCEgning. www.flyvehavren.dk


