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lleijo Heinonen och Åke Huhtapalo 

Kombinerade såmaskiner och separata gödselspridare med 
radlliyllningsanordning introduceras år 1968 på den 
svenska marknaden i :flera olika fabrikat. Detta har 
ökat intresset i hithörande växtnärings-, jordbearbet
nings- och maskinfrågo::c, varav en del redan har blivit 
relativt väl belysta i senaste årens försöko En del vik
tiga detaljfrågor är dock fortfarande obesvarade och 
detta bildar svåra hinder för maskintillverkarnas ut
vecklingsarbe"te. Industrin är ovillig att satsa helhjärtat 
på den produkttelmiska utvecklingen innan riktlinjerna 
och kraven på maskinen är bättre definierade. ]1öljande 
översikt har gjorts med tonvikt på sådana frågor vars 
utredning nu är me sot angelägen .. 

1. - Hadmyllning kontra bredspridning och övergödsling? 

2. - Obunden radmyllning kontra placering på ett fixe
rat avstånd från utsädesraden? 

3. - Hadavstånd vid obtmden radmylJ.ning? 

4" - Hur djupt skall gödseln placeras? 

5" Gödselbillens form och bearbetningsverkan .. 

6,. - Kombinerad såmask1n med gödselrad i vartannat 
mellanrum? 

I östra Sverige och södra l!'inland är radmyllllingells 
fördelar (skördeökning, tidigare och jämnare mognad) 
väl dokumenterade .. I vårstråsäd har den genomsnittliga 
skördeökningen varit ca 300 kg/ha och tidighetsskill
naden 2-5 dagar. I nederbördsrikare trakter är fördelarna 
sannolikt mindre, men ingenti.ng tyder på att radmyllning 
under några förhållanden sImlIe vara sämre än bredsprid
ning och ne:rharvlling (se t .. e:x.. Heinonen 1967) .. I fort
sä.ttningen behövs radmyllningsförsök ay allmän karaktär, 
d.v .. s. fältförsök där radmyllning jämförs med alternativa 
metoder, fram:förall t i. sådana områden där metoden inte 
tidigare prövats. 

Till jämförande försölr. bör man välja e:n beprövad variant 
av radmyllningstekniJwn (m;rllnj.ngsdjUp 8-10 cm, radav
stånd inte mer än '15 cm). Atminstone en lämplig maskin 
(Juko) med mycket noggrannt utmatningssystem (växellåda, 
räfflade valser) har nyl.igen kanulli t till marknaden, och 
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därför föreligger det inga tekniska hinder för ordnandet 
av sådana för'sök" (J)enna rekommendation avser endast 
försöksverksamhet:, vi har inte tmder~,ökt olika maskiners 
pres·tanda i praJrtisk drift,,) ~ Om V'8.nlig såmaskin används 
måste man belasta b:L1::Larna t.ungt och köra långsamt för 
att erhålla ·t;il1räckli.gt mylln:ingsdjup~ Om gödselsprida
ren ooh såmaskinen ha::r Bamma :rad::l,ys'hånd måste såriktningen 
avvika något; från gödselr:;ldernas rtktning så att risken 
för dragning i K'i8Jl1l1la spår undvikefJ (särskilt farligt 
med urea)@ 

Som alternati vmetod bör man välja de·t spridningssätt 
som är vanligast i området ifråga~ Om kalksalpeter an
vänds (den måste då ingå även i radmyllningsledetn är 
alternativet främst övergödsling efter uppkomsten som 
har gett med medelhög N-gtvs. 2'~4· % högre skörd än ned
brukning före sådden .. l)etss.nuna torde enligt nyare försök 
gälla även kalkammonsalpeter i Västergötland (Johansson 
och J6nsson 1967). Med HEt NEK och urea är alternativet 
nerharvning före sådd. Mest angelägna är försök med urea, 
men det vore idealiskt om man på 'Varje ställe kunde 
ordna ett parallellförsök med något av de vanligare 
kvävehaltiga gödselmedlen. .Att pröva olika gödselmedel 
i samma fcirsök är svårt eftersom försök med ett medel 
redan har minst 9 led (4 givor, :2 metOder, O)" 

Det är myoket viktigt att försöken omfattar så höga N
givor att skördekurvalls optimum blir väl klarlagd. Två 
tekniskt 'Väl lyckade försök, et·t med urea och ett med 
kalksalpeter, gav nämligen ål' 1967 det något överraskande 
resul tatet att den optimala kvl:i:vel$i 'Van var högre vid 
radm.yllning än vid bredspridning (se fig. 1 och 2). 
Liggsädesbildllingen påverkade inte resultaten. Liknande 
har oss veterligen inte konstaterats tidigaref och det 
kan vara en tillfällighet, men resultatet hade i båda 
fall en sådan sannolikhetsgrad? att det förtjänar upp
märksamhet i fortsättningen. 

Man kan tänl-ca sig olj.lra teoret.iska förklaringar till 
att växterna synes tåla och t.o"m@ effektivt utnyttja 
högre gödselgivor vid, radm.yllning än vid bredspridning. 
Skadliga saltkoncentrationer, pH- och jonbalansstörningar 
i rotmiljön undvj.lms när gödseln är placerad j. strängar, 
på betryggande avstånd f'rån utsädet, vi1.ka växterna 
kan beta av successivt .. Brouwer och Loen (1962) har 
visat att plantans näringsbehov kan styra rötternas 
förgrening och näringsupptagning från gÖdselsträngarna,. 
Detta tyder på a.tt radmyllningen ger goda mö j ligheter 
till balanserad och sa,nnolikt även tidsmässigt gynnsamt 
fördelad näringsupptagning$ 

Det är sannolikt att olika växtslag och sorter reagerar 
något olika för radgödsling som stimulerar speciellt 
initialutveckling och tidig bestockning. Det är därför 
viktigt att det görs noggranna observationer om bestock
ningw ax- ooh grönskottsb:i..1dning, liggsäd ooh mognads
förlopp l)å alla försökQ :Enligt Olereds (1967) undersök
ningar sjunl-cer kärnans vattenhalt under mognadsförloppet 
ca 1 ~b per dag och detta överensstämmer väl med våra 
observatio:nerG }3n viss procen'tsskil1nad i kärnans vatten
hal t kan därför 'tolkas SOHl motsvarande tidighetsskillnad 



i dagar. :ridiga.re mognad kan vidare i princip översättas. 
även till Bkört'l.oökD.ing ef"LerDom den ger möjlighet att 
välja en senare ooh i regel högre avkastande sort" En 

. dag längre yä:.lcttid innebär i geno111sni tt' ungefär en procent 
högre skörd (Bengtsson 1967) .. 

2. O,b,u,~fi,en. =\a_dml1,~}l~Eeils~l!1":!;l.Ji!.}l.c:~~.r:Lnu~ ,e,tt ,b,e,stämt 
avstånd från utsädesraden? 

.. II $1i'1!' f.~$4:",," ! __ =""<"'0 -.,_ 

Ingenting kan vara bättre än Em exakt placering av k~nst
gödsel 4-6 cm vid f:ddan av och 4-,8 cm djupare än utsädes
raden, men hi tt:1.11s ha:\:' vi inte fått fram några entydiga 
resultat som skulle bevisa att en så exakt placering . 
faktiskt skulle vara behövlig. I sidled obunden radmyll ... 
ning något under sådjupet har i ett antal försök varit 
inom felgränserna likväl~dig med ovannämnda exakta pla
cering .. Ett exempel återges i fig. 38 I fristående, o
bunden radmyllning må~3te visserligen någon del av utsädet 
alltid hamna direkt ovanför gödselraden där gronings
miljön är sämre~ men eventuella små luckor i beståndet 
har tydligen ringa effekt på skördeavkastningen. RiSken 
för lu:omu:uad utveckling i gödselradens närhet är störst 
med urea (fig~ 4; se även Volk 1965~ Widdowson. e:t al 
1964). Knaue:c (1966) konstaterade skadeverlmn på maj s 
även när urearaden var: 4-6 om vid sidan av och 5 cm 
djupare än 'u.tsi:i.deln'aden, men grund av det stora rad
avstånde't VaJ: duelgj,.vHY.l pex' lö:p"'J,et(:.lx' ge,nska hög, mot
svarande 200 1,;g N/hH. med '12 cm z s radavstånd o 

Inga säkra HvkaiJtningsflkiJ.ln;ader har konstaterats 
mellan 12 ooh 18 cm (Inonen 1967)~ men en viss ,rand.ighet 
synes alltid föro}~,om1U;3, i spam.\:m:l1,\',best;åndet under för
sonunaren om gödsel:cadernaz fwcjtånd är 18 cm eller mera. 
Detta ökar naturligtvil3 riskcm fÖ.r grönskottsbildning, 
och eftersom ökningen av' rad,a:n,t&'i,:no.Bt samtidigt minskar 
gödselmyllningens hal'\rxli.ngSY0rku.l, finns det ingen an
ledning att göra b:l.llavstånclet hOi3 separata radmyl1nings
maskiner s·törre än Vetd som äJ.' nödvändigt med tanke på 
risken föl' att bi.lla:rr.l.a skall skjuta jord framför sig. 
13-15 cm före:faller Ui.mpligt 'ur alla synpunkter. När 
gödselmylla:ren har något större r!~ldaystånd än såmaskinen, 
elimineras risken att såbil1a.:rna systematiskt skulle 
dras i gödselbillarnas spår,. om såmaskinen körs i samma 
riktning som myllaren eller är kopplad efter densamma. 

24 cm:s rad.avstånd har i alla våra. försök varit sämre 
än 12 cm (en bild aven sådan maskin ha.de utan författa
rens medverkan kommit efter artikeln IIeil10nen 1967). 
Vi studerar möjligheten att använda 24 cm:s radavstånd 
i f'as'''(;a maskinkombilJ.a'Uoner (varannanradsplacering) , 
men anser att det är felal~tigt vid obunden radmyllning. 



I denna f:r'åga är fÖl'~l.;jJ;;::sma tfö:c 'Get för 
att definitiva svar slml1e kunna gEH3,\ Nya förs(}k med 
olika :ro.yllningsdjup .ii:r där±'c5:r n(jd:~tänd:i.ga~ i s;ynuE.lrhet 
med urea som h:;l,r gett e:n del :L7" flUIJGat .. 
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Myllningsd;jupetf:l varia"Gion ;mel1an '7 ooh 15 cm 
har tidigare in'te ge(;'l; :några u"tDle.g i skördeavkast-
ningen, men på Gomma::cen '1967 fiok vi, :c'(.;r.ntl:tat som tyder 
på att en rela:t1.v't d;)up radmyllräng är säkrast under 
torra förl1.ållanden (:förI315ket såddes ~:J.e;:rl;) ~ om llen djupa 
myllningen kan geno:mfö:l::as utan a:tt flkaCia såbäddens 
struktur (fig<t< 4 och 5)0 Med hj:t;'til1s 13alufc:irda ma.skiner 
har detta inte varit mÖ;jl:Lgt> efteX'so:m hillkonstruktio
nen har vari.t sådan att s'tora fuk:tiga. ;jo:rdklu:lllpar lätt: 
har dragi t8 upp till ma::d.\:ytan., J)en:na olägenhet kan 
eliminel'a~J ~~enol1l att gt'5ra 1)il1en smal o<:h kil:t'ormig i 
framkanten \ se nästa avsl1i'ht) ~ I de:o. mån sådana konstruk
tioner komrue:r "till ma:ek"lH1den. ~kan djupa:re .myllning pröY8.s t 

framförallt med urea" Ingerrt:Lng 'byd.e:r på att ett l"ad
mylln:Lngsd;jup på '10*~ '12 GYll. under :någ':ca, förhållanden 
skulle kunna ge LE' vi:.~X'tnä:r.ingssynpll.nkt s.ämre l'esul ta:t 
än grundare m;~lllning" 

5" Gödselbillens :form och b>.:mrbetnil1,<::,:::nrerls.a.n 
~""'l"'~:>;'''"~~'W-~''''''''lA-''''''''~'''''''''~''''''''''»-"'''f. __ J'''''-''''<l''''*''''''-'''''':~~'':<;>'~<''>~'>''*'"",~"">'.",~~,,,,,,,,,~~,,,,,,, 

Hittil1H byggda f:LIl.'Clka x' kan 'betro-Iktas 
som kulturharvar IlJ.ed gi5doelri:i:l:' ll1:'J.kmn 1tl:l.r;je bil1~ Billen 
är ganska bred och bBjd att den har kraftig jordsBk
ning$ Konsiiru1::tionen Jilot.i veras med d(~'\; att man har 
velat kombi.ncra gcklselmyllD.:l,ngeJ:J med XJlö;jlig,c\st effelr-
tiva :iordbearbetning~ 'J:ankegången är om man med 
"effektiv jordbeaxbot11ingH m.ex.\I.xr EtY fältets 
ojämnheter samt; uppb:cy·';:;:cr.Lng och blay.l.dn:tng av jorden 
ända ner till b:i.l1spet~3aJ11,aE1 <' I sådana fall 
mt'iste bearbe'tlJ.:Lxtgsorganen f:li:L"h'ta största m,() jl:Lga ;jord-
massa i rö:r(';1~3o ~ och :fth::' detta måste 'billen 
vara så bred at'b d.en 'llo:d;:IJ.,gerJ. bTy'teT' ;jo~rden och inte 
bara skär en ela~:d;:Lskt fJlutaIl(10 fårH" 

På lät'tare jortJaX' och :1 synnerhet på :f1.l1d:iga kapj.llära 
jOl~dart'.'3r vill man kan:2ike gä:rna kOJubinoriCl gödeelmyll
ningen med en H(J;ffeki:dv ;,jordbtCHt:cbotxi,:LngH r,:v ovan beskriv
na 'typ, men på le:r;jordarna. t:d;äl1o:e man ondr:,l ]:l::)::,av på 
myllningsorganens ax'betE.). J)on inle darl.de ut j ti:mningen gö r 
man helst :redan på hösten eller tidigt på våren på 'tjäle, 
ooh 'Vid ·tiden fe)r gödHelt:Jpr:Ldningen flnns det då inte 
mera behov av att rijra mycket ;jOJ::d för att fylla svackor 
och fåror" ~1Ian vill i stället hU.shå11(,1 med vatten, 
bevara frostsiJuJ.duren :L y t lag:n;.> t oell l.1!J.(lvika att luckra 
upp ;jord under sådjupet" Dessutom är matjordens centrala 
ooh djupare delar ofta ännu så fuJl:t:Lga att de i vilket 
fall som helst är o be arbr:)'l:ibara * I en sådan s:L-tuation vill 
man helt e:n.kelt lJled mins·ta JJ1();jl:Lga drag1ceaftsanvändning 
placera gödseln till öl1s1{at d.ju,p~ :Det'l;a ZJker bäst om. 
billarna är så smala 8,"I;"!; jordens elast;j.cd.:totsgräns inte 
överskrides o Den kri tlfJlw. b:Ulbredc1t.Hl to:rde va.ra h1:)gst 
3/4 t1 (PaY"'le 10 1;6) Amyn on"L",1rYnV] '1 ,,)'nen 'l~"~l .I,·y·"""cr'''n arbE"ta .L _J ~ !{t 4-t1, <' (u'~.....ki4.~l "' .. ,~ .. """o< .. ~.... ,t:'U:: .. '.-,I, ~~ 1Jl. • .t....Lb \;.<' .. 

helt på det elas'tlska o:m:cåd(~t (v111\:e1':; :in:t1ebfi1~ minskat 
dragkraftsbehov ) 1 och erfarcnheteJ,'J:lI.l a.v vår försöksmaskin 



tyder pä att det kanske är 
ningen ay dagenlJ 

vid neru:l1yll
gÖ\J, lil elme del", 

:Billarna yar,g ",i;·örsta bl'cdd el,}' '113 lI1JJl h",l,:r arbetat s'!:; ö r",· 
ningi:,:f:r-it't och dcn);;>utmn på fårans 
botten m;ycketnoggJ:~annn.:,~x; itt!. vad 1.; O:'X: ~ v'~::t:rl:Li.ga s(~unaskins~ 

E\lTv<:hlda :'lknande billar gör0 'V":L }VCl2:" öiiI'fö):' 
ut:fol"llm::Lng ( 

I själ'Va såbädden mn~ 8 djup vlll man 
i regel ha b:euk') l1Hm u:nder torra 
förhållanden vj,11 m,an det övc.;rsta 2 
cm-lagrei'; på GCdl tyrr,eblru:J.da det; med underliggande 
fuktigare j()rd" K:t'aye~ fi:3:r blandn::L:ng" :fylles bäst 
av smala rakEJ pinnax';1 0011 {)em,o, a:e biirort även yid sönder-
delningen av "borra ;j J;~n smal bIll med vass 
framkant (Icro:!tpirml1a:r.v\r n (n'fJ.aJ{a~C' en hög "punkt-
belashd,lJ,gH nä:):.' den en kolm, och sönderdelnings-
verkan bli)::, dä:rTfled än hon bred.aro billar~ Endast 
när de't gäller liry'l;nilJg 'xv' rela't;Lvt faS"~ jord, är den 
bredEr, billen e:t'fekt:i:vare'il ,uJ,en denna verkan kommer sällan 
fram i lerjord.a:l:'nm~l Vid våJ~brllket är de'tta i, 
reg~}1 så torrt ::"tt ä'ltEm den rimlo.laste billen orsakar en 
brytning som sträcker o:m båda sidor, och 
då blir skillnaden mella:n 'b:d'lt\a (JeJ1 mll.I?Ala M.llar ganska 
1i ten" .A.ven :frOfl"GSpl"l.t]korno '\Jjlderlät tar sönderdelningen 
och minskal~ slcil1nal1en mellml 'bJc'o(!a ooh smala billars 
verkan .. 

Ur maskinu'tveckl:Lngc;;,:;.ynplJnk'l; ii,r (let önsk-värt 
att man på raö.myl1ntngF;f15;cucJ}( gö::r.' anteoJnLlngar om ovan 
diskll'terade jo;C'dbearb(')tn:b:~g>;r[;c;;kniska spörsmålfIi 

[:,krIIJ .. ,eb'l:L l11e)::CJ. Jwm.pald; och lättare 
"\j',:\Z'Ct till:cii<::klig·t med en 

En kombinerad 
att manöYJ:'e:ra~ 
gö<lselrad endafl"r, 
M:an kunde då med .. 
som består av e:n, 
rulle e :E;:f'ter~WJn 

:1. vartam:l.a't mol1an::culll II),el1an sårade rna. 

optimalt myl1:ningsd 
av va ranunnrad EipJ.H,() 

en gödselrad i varje 

på enhe'ter 
och en bä:r.'
gödsel~ och 

och m.an kan välja ett 
mD"n l:lip; il"!;"G resultatet 

n:k:11.1.1G bl:\. d.Oh'13JrJIll8. som med 

Tyvärr lM'3,};' v:i inte kVj.lnat denna hypotes" I~tt 
tekniskt vällyck.at förBölr:. 1:xrca till korn gav år 
1967 det oväntade l'8DUl att '\iarje:rad~iplaceringen 
var klar;; bäti;re p i vid mirldr() ll'yllningsdjup 
(fig .. 5)", Om d.juP8.:;C8 ke,nu'lljåtlU:1I3. sk:Ll1Xl.ac1en 
blev oklart ~ Ef'tersom dC':o:n.a är avgörande f'öx' den 
ma.skint;ekn:i.ska utvecklJxlgen:« är det mycket angeläget att 
snabbt få (len utredd@ Vi t,rV"i:;er att u:tlde:c dc näL"',ma.~.l"te 
2-3 åren lWnOE:HTGl'Ora på fc5:rsök av den 
typ Bom återger" ;i '" ::> % :mcd 'bade U,Te,,), oeh andra göd-
selmedel" 

Om varamlI:Hlradsmyll:n:Lngen m,o't; 
konl{1.1r:t~ensk:caftig åteJ~~")-;;ti.T' 
radmyllaro som hf:!,J;' ~mm:ma 

it.rt e skulle bl:i. 
eJ.terna"tiv e:nkel 

som. såmaski.neu$ Rn 
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snabb k()p})l:LngC:H:ulo::r:dn:ing~ som :t (u~betsläge ~i;r ledad i 
alla :dk"tninga:r:'~ skulle ge flexibla kombina'tionsmöjlig
hete::r~ Industrin synes d,oek va:r,:\ mindre :Lntresserad av 
a'tt börja ar'beta :med Bådilna lösningar innan frågan om 
yaramlL\UrarlsplaeiCJ::cinge:o. är klarlagd. 0/ 

Vissa a\l' radmyllningens förd(:,;la1' är Yf,n doJ:.:umenterade t 
men många viktiga frågor är ännu dpprla" I dagens läge 
är det mest angeläget att få sval:' på :f(51jande frågor: 

1" kL' det t:L11räclcligt att plaocra en gödselrad :i 
vartarmat mellan:rum mellan stråsädens sårade r? 

2. Var är gödselradens opt~Lmala läge i förhålland,e till 
såraderna vid varje resp~ yarannanradsgödsling? 

3 e Skil,je:r sig sktirdekurvl::ms :form och op'timipunkt vid 
radgödsling från andra mErtoders? 

De två :t'örl::l'!;a frågorna kan endaGt besvaras av insti tu
tioner som har specialbyggda i'ö:rsc5ksmasldnere Den tredje 
frågan kf Hl däremot överföra:::> till o.en r<~gional t arbetande 
försöksverksamhetens; eftersom åtminstone en serietill
verkad radmyl1ning~'Jmaskin~ [::lom, är lämplig :för dessa 
fö:rsök har lr,ollllJli"c t:i11 ma,rk,naden~ 

J!'örs()k behöyz, :l s;J"lmerhot med,tu'eat men man bör helst 
dubblera va.:cje fön3ök med något av de yanligare kväve
haltiga gödselmedlen. 
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Urea ti U helv re 
Bredö.nge~ 'rierp 1961 

Stigande mängder urea till hSl,vre .. En jämfijrelse mellan 
radmyllning (en gödselrad 'till varje sårad.) och bred
spridning :f'rGl.Jllför så'billarna :l kombination med sådd4/ 
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Kalksalpeter tUt korn 
K ungsängen $ UppsaJa 1961 

90 
N ~%g/ha 

Stigande mängder kalksalpeter till korn med tre olika 
metoder: 1" radmyllning (en gödselrad mitt emellan va.rje 
sårad, 3 om djupe,re än utsädet), 2 ~ bredspridning och 
nedharvning Hire sådd w 3,. breclspridning framför såbil
la.r.ne •. i kombinati.on med. sådd.& 
J.~tt extrs. försöksled med övergödsling efter uppkomsten 
gav med. 90 kg N 3930 kg/ha ("" nr 3 ovan) t men var flera 
dagar förGenat i l..d:;vecklingen och hade ännu vid skörd.en 
3 7~-e.uhet(~r hi5gr(~ vattenhalt än andra. försöksled (skill
naderna mellan 1-3 var då redan utjämnade)" 
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a... Ogödslat .. 

b.. Bredspritt och nedbrukat med harv 
före sådden .. 

o. Bredspritt fra.mför såbillarna i 
kombina.tion med. sådden .. 

d. Radmyllat (12 cm radavstånd) före 
sådden ooh snett mot såriktni:ngen. 

e. Radmyllat mitt emellan varje sårad 
i kombination med sådden. 

f II Radmylla'c mitt emellan varannan sårad 
i kombination med sådden. 

g. Halva givan radmyllad mitt emellan 
varannan sårad och halva bredspridd, 
allt i kombination med sådden. 

METOD 

En jämförelse mellan 3 metoder där hela gödselgivan, 
60 kg H/ha i form av NPK 16-16·-16 tradspri tts, 2 meto
der där givan bredspri.tts ooh 1 metod där ha.lva. giva.n 
rad- och halva bredspritts .. Grödan var In!rid Kor~. 
Försöket låg på moig lättlera och såddes den 6 .. b.1967" 
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Schematisk bild av ett oriex:r[;ox'f);ude försök 1. våx'vete 
gödslat Ned u..rea" där olika. place:eiug av gödselsträngar, 
i förhål1"ulcl.e till utsädesraderna jämförts med. bred
spri tt och nedln;ukat med harv före sådden .. Siffrorna 
på bild"m an.ger hektarskörden kärna vid resp.. placer.il1g" 
:Wörsöke-r; såddefi mycket sent ~ därigenom blev första 
månad (H::na, [j.V v(Jge'tat,ionsperiode1.1 myoket torra~ Yilket 
förklarar den låga skörden:1.Yån.. (Og-l.'äset utnyttjade 
också radspridd gödsel Ytil)0 
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Ogödslat" 

Radgöd$l\,lt mitt ~lMltsm~ varan na D, 

sårad i kombination med såddC!nu 

Radgödslat mLtL~m.~~l~ULvad~ 

s8.rdd i k ombi nation med s8dden., 

Jämförelse mellan olika placeringsdjup av urea (90 kg 
N/ha) till korn, mitt emellan varje och varannan utsädes
rad ... I försöket ingick även led.en HBredsp:ei tt, nedbrukat 
med harv, fc3re sådden och HOgödslatlf~ 



Billsystem hos vår försöksmaskin m/1967 (konstr. Huhtapalo 
9ch Hal16n). Till 1968 å:rs försök skall såbillen utbytas 
mot en rak bill av samma typ som gödselbillen ovan. 


