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I. Inledning 

Utveoklingsarbetet med den kombinerade såmaskinen vid Avd.för jordbear

betning har bidragit till, att ett stort antal kombisåmaskiner nu finns 

på marknaden. För att undersöka om dessa maskiner ger lika gott teJcniskt 

ooh biologiskt resultat som avdelningens försöksmaskin, har ett fler

tal av praktikens maskiner jämförts i 6 fältförsök 1971-1972, efter .en 

inledande studie 1970 (Rapporter från JordbearbetningsavCB'lningen nr 25). 
Undersökningen har, liksom det tidigare utveoklingsarbetet, skett med 

stöd från statens Råd för Skogs- och .Jordbruksforskning ooh letts av 

prof. Reijo Heinonen ooh bitr. prof. Kjell Svensson. 

II. Maskiner 

1971 jämfördes 4 kombisåmaskiner med avdelningens försöksmaskin 

("Viktoria"). 1972 prövades samtliga kombisåmaskiner på den svenska 

marknaden, samt ett par s.k."universalmaskiner" för radgödsling ooh 

sådd i två moment. Data om maskinerna finns i Tabell 1. Samtliga maski

ner har levererats fabriksnya, och resp. fabrikant har haft möjlighet, 

att leverera en riktigt monterad ooh injusterad maskin. Denna möjlighet 

har dook inte alltid utnyttjats. 

III. Försöksplaner 

Försöken har lagts ut enligt blockmetoden (4 block). Försöksled illem. 

framgår av Tabell 3-10, där samtliga data om försöken finns redovisade, 

Försöken har benämnts KS 124, KS 125, KS 126, KS 130, KS 131, KS 132. 

IV. Försöksplatser 

Samtliga försök har legat på Ultuna egendom, Jordarterna har varit lätta 

till styva leror, ooh förutsättningarna för god uppkomst har varit va

rierande mellan de olika försöken. Säbädden har troligen haft jämnare 

bearbetningsdjup och bearbetningsbotten än vad man normalt har under 

praktiska förhållanden. I Tabell 3-5 och 7-9 har jordarten redovisats 

som prooent ler, mjäla, mo och sand i matjord resp. alv. 

Detaljerade uppgifter ON bearbetningar på 1972 års försöksplatser finns 

redovisade i följande tablå. 
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Datum 

B.ed;.:~kap 

Arl tal 

Plöjning ~. utjäm- PJöjning 
ning n. plogrotor 

-~'o:rd :~':;U;jC::I' 'i\,~ Lll' 

t'.,Ti ~. ~i" .l11gll,-OYl tag e 

Tivs m. lJBgonde 
;:;'pLrme .. iO Gm 

ptrndel.ning. 

Ycjärnning och 
SKorptrytning 

21 apLi.l 

. F'on] Sups::, lVI m. 
,:;V dlingmon tage 

4 lllaj 

2 ggr 

BM r', tvil--
l ingmoJJ,ta,3 e 

I,iJla EaJ,'Tie m. 
liggande S-~lnne. 
7 cm pinndelning. 

Bearbetnlngdsjup ca 5-6 cm r.: 2, 6 -.~ 7 cm 

Bedöarn· 

5 cm 

'.') -y;r (.,:'~ ,'~., .. l., ,~.C)'" ',,1. .- T ;) , ' " b 
,-J., \ .,.. '-" - , }. t:.. g o -c (; tJ dJTIll . e ,.~. 

arbet~ingGbotten, 

'cen ixi, t tT8 fj,l) 

vanlj get! i. ~:J~o'J.(_. 

tike~ förekGmB~n-

de. 

On 
" i~ ') 5 \0 

a 
C 

En del kokor ]. 
såbädden. Bear
betni.ngslagTet 
verkade vara 
m;ycke'::, tOTrt? 
o ch onö di.gt 
d jUJ)t. Becubct-, 
nin(;sbotten var 
rela ti-\Tt ji:Lrnn >l 

1'1
1

) Or: 

9,5 °e 

Plöjning 

ytjämning 

21 april 

11 Ja ckeb/lrv H 

Ford Sl:,per Ivl m . 
tvil1ingmont'1gG 

6 maj 

]j'oTd Super M m" 
t\Till tngnontage 

Jock8harv.(krok
pinnharv m. 
sladdplan:m och 
Ti b'bvält i'ör 
djupTeglE'Jring, 

ca 4··5 CEl 

Bearbetringsbot
te~1 var Ilycket 
ja,mn. lilyeket 
jämn ogg~legat·" 
st:Jrlek i bear, 
betnin8S: a e;:rot< 

Försöken her vältats direkt efter sä~d med c~mbridgevält för att elimine-

ra even LueJ la skill~ader 8sl1an olika efterredskap. 

Vatte~h~lt j matjcrden vid sådd finns redOVIsad i Diagram 

3kiiztct O,-~, G,n i Cl.12,grammen VlSLU mod '31 va ttenha~ ten i d et VId haJ::"lning 

bearbetade l~gIGt. 

N'ederoörd j mc",; act ,~l).nl fi:C,.ns reciavi.sat j Diagram 2. ÅT 1972 medförde 

perj.oien. SJ var lnte fallet 157~ 
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VI. Utmatningsprover 

stationärt kringvridningsprov har utförts på bill 1-10 från vänster'. 

Resultatet finns redovisat i Diagram 3-5. Variation6n i utmatad mängd 

mellan olika billar har oftast varit liten. I de fall variationen har 

varit stor, kan den ha berott på justeringsfel, men orsakerna har inte 

utretts. Innan försöken såddes, bestämdes den utIJl.atade mängden gödsel 

och utsäde vid körning i fält. D6nnabf.?stämnine skedd,? genom att den 

utmatade mängdem utsäde :,:,csp. t:öd8el från 2 matarhus, SOiD. liade relativ-
,-

talet nära 100 = medeltal av dct stationära provet(enl. Diagram 3-5) 
vägdes ""f ter en längre sträckas körning på försöksfältet. Överensstäl'1-

melsen mellan fältprovet och det stationära vridprovet var inte alltid 

tillfredsställande. Denna bestämning av utmatade mängder, är en förut

sättning för att jämförande maskinförsök skall ge något som helst till

förlitligt resultat. Kringvridningsprov var svårt att utföra på vissa 

maskiner, då uppsamlingstråg och andra anordningar saknades. Detta gäl-

ler oftare gödselsidan än utsädessidan. På en del maskiner kunde ~3amt

liga vanligen förekommande utsädesmängder och gödselmängder snabbt stäl

las in med spakar eto. På andra maskiner krävdes byte av kedjehjul. En 

maskin kunde ej mata ut större mängd NPK än 500 kg/ha. Samtliga maski

ner matade ut spannmålsutsäde med god noggrannhet. Sådd av oljeväxter 

och gräsfröer ställer större krav på utmatningssystemet, vilket emeller

tid inte redovisas här. 

VII. Sådd 

Varje försök lades ut under' loppet av c: a 1 dygn. Körhastigheten var 

6 km/timme. Målet var att placel:'a utsädet på "llarvbotten 11 och gödseln 

ca 3 cm djupal:'e. Singelradmyllaren kördes snett genom rutan mohiVa.rarHle 

oa 1,5 meter per 100 meter. Denna vinkel visade sig vara f Jr liten i ett 

försöksled, "1972 (försöksled lid"), eftersom såmaskinens fjäderlJelastade 

billar ofta spårade och därför lade utsädet för djupt och ibland för nä

ra göd selraden. Om denna vinkel ökas, minskas riskEm fö l:' spårning betyd

ligt. Billen på Fiona ha.~vGåmaskin tillät inte en exakt djupplacering 

av vare sig gödsel eller utsäde. Billens spets måste p.g.a. konstruktio

nen arbeta ca 5 cm djupare än avsett placeringsdjup. Utsädets spridning 

i djupled var dessutom sto:c, eftsl:som utsädesströD.unen stördes av 1Jill

spetsens mutter. Det var lätt att få billen att arbeta på större djuIJ 

än harvdjup. Vid gödsling med Pomo Universalsåmaskin val:' det svårt att 

få billen att placera gödseln djupare än 1 cm under harvbotten, trots 

att maximal fjäderbela.stning var inställd (5-8 kp per bill, sa Tabell 2). 
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Pomo kombi hade en liknande billtyp för gödselplacering men denna 

maskin tillät en maximal belastning på gödselbillarna av 24 kp (se 

Tabell 2). Denna göu,elbill trängde lätt ner 3-4 cm i :0arvbotten även 

i relativt hård jord. På övriga maskiner var det ooks& lätt, att 

gödselbillarna att arbeta på avsett cjup. Det gick att ~;(~ ett klar-l:; 

samband mellan billspetsens bredd och gödselbillens benägenhet at-l:; dra 

upp fuktiga jordklumpar till markytall. 'I'ivemaskinens mycket smala göd

selbill lämnade harvbotten i stort sett ostörd, ooh det var svårt att 

på markytan se några spår efter gödselbillen. DE maskiner som hade oa 

30 mm breda billspetsar bröt ofta loss fuktiga jorJkoior i botten ooh 

transporterade upp dessa till markytan. på samtliga maskiner giok det 

att ställa in gödseldjupet till 3-4 cm under harvbotten. Vissa maskiner 

var dook lättare att ställa in än andra. I de fall, där Ban ändrar g~d-

seldjupet genom att ändra på bärhjulens inställning, måste man vara med-

veten om att man samtidigt kan påverka sädjupet. Såbillarnas fjädertryck 

inställdes, så att billen, så väl som mÖ,)ligt, skuJ_le följa beaTbetninGs

botten (se Tabell 2). Vid sål: giok samtlig2v såb.illar eanska st'.1dig-c i 

jorden, men senare sådjupsmätn:Lngar visade, att sådden ändå kUildellj_ 

av varierande kvalitet. 

VIII, Beståndsutveckling 

Uppkomsten var samtidig för alla maskiner, vilket är stt bevis på, att 

sådjupet varit ungefär samma för de olika maskinerna, Vid. uppkomDten 

iakttogs emellertid en del mel eller mindre allvarliga felaktigheter, 

vilka direkt kan härledas ti~l maskinerna. Eftersom dsssa fel oftast 

beror på maskinens montering, justering eller handhavande, kan dessa 

felaktigheter vid sådden uppträda efter olika maskinfabrikat. 

1) Varannan rad grodde direkt vid Dådc1, och va:rannan V2,r ogrodd, Orsalz: 

Maskinen saknade utjämnande efterrpj , cc~ ~tsädet efter bakbil-

larna förblev nästan o;nylla t o ch grodde ej, Denna brist avhjälpes 

genom användning av ef"cerharv, 

2) Kontaktplacering. Orsak: a) Gödselbillen sitter inte monterad exakt 

mitt i vartannat radmellanrum, utan gödselraden ligger för nära en 

utsädesrad, b) Säbillarna är felmonterade i sidled, så att utsädet 

kommer för nära gödselraden. c) Såbillarmen och dess 12,gring tillåter 

glapp i sidled, Då söker sig såbillens spets mot närmaste gödselrad, 

speoielIt vid stor fjäderbelastning på såbillen. d) Billarmens kon

struktion tillåter en vridl'ing 9 som ger stora utl31ag i form aven 

sidoförflyttning av säbillGns spets mot gödselraden. Detta gäller spe-
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oiellt vid stor fjäderbelastning. 

3) Såmista eller gödselmista. Orsak: Utmatningen upphör tillfälligt om 

drivhjulet inte har markkontakt. Maskinen har då blivit hängande i 

traktorns hydraulik t.ex. vid passage av rygg eller slutfåra. Dålig 

anpassning mellan hydraulikens inställning ooh maskinens fästpunkter. 

4) Stopp i billarna. Orsak~ Gödselklumpar eller delar av emballage kan 

stoppa utmatningen. Jord kan sätta igen billarna underifrån. 

5) Sådd på markytan då maskinen passerar svaokor ooh slutfåror. Orsak: 

a) Maskinens bärhjul är plaoerade långt ifrån så.billraden. b) Såbil

larnas spel i djupled är för litet, så att de blir hängande i ett 

nedre stopp. 

6) Plantornas fördelning i längsled har varit ojämn. Orsak: Kärnornas 

fall från matarhus till billspets har störts. Detta fel förekommer i 

viss omfattning på samtliga maskiner, vilket kan studeras i sådjups

diagrammen (Diagram 6-19). Det är svårt att få en bra längsfördelning 

med dagens utmatningssystem för spannmål. 

7) Kontaktplaoering då man kör med singelradmyllare och radmyllar gödseln 

före sådd. Risken minskar om man sår vinkelrätt eller diagonalt emot 

gödslingsriktningen? oCh/eller om man har olika radavstånd på radmyl

laren och såmaskinen. 

I samtliga försök har vi haft tillfälle att jämföra radsådd och bandsådd. 

Plantornas fördelning inom bandet har i allmtinhet varit god? medan de 

15 cm breda luckorna mellan -banden har synts långt fram på sommaren. Vi 

har inte sett några större för- eller nackdelar med bands~dden i våra 

försök. Detaljstudier av bandsådd har redovisats av Pettersson (1971). 

I 1972 års försök har en bandsådd som närmast kan jämföras med bredsådd 

prövats (försöksled nTume 12,5!f). De 8 cm breda vingbillarna, som var 

monterade med 12?5 cm oentrumavstånd, fördelade utsädet jämnt under mark

ytan? så att resultatet blev i det närmaste fJbI'edsåddf!. 

I 1972 års försök fanns ogödslade, bredspridda och övergödslade rutor 

med i försöken. Dessa tre försöksled skilde sig från de radmyllade? vilka 

samtliga var frodigare och grönare. Övergödsling med kalksalpeter 10 da

gar efter uppkomAt (efter en regnperiod) gav ingen gödseleffekt förrän 

ca 4 veckor senare då det åter regnade. Bestockning och axsk,jutning 

blev mycket sen och mognaden försenades. 13redspridning före sådd gav sämre 

gödseleffekt än radmyllning. Olika maskiner eller metoder för radmyllning 

av konstgödseln gav inga för ögat märkbara skillnader i gödseleffekt utom 

i något fall för Pomo universalsåmaskin? då gödseln inte hade kunnat myl-
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las djupare än ca 1 cm under sådjup (jfr. rapport från Jordbearbetnings

avd, Nr 251 då samma erfarenhet gjordes), 

IX, Sådjupsmätningar 

Sådjup mättes 1972 genom att gräva upp plantorna och mäta avståndet från 

markytan till utsädeskärnan, 2 rader ~ 100 cm mättes i KS 130 och 131 

och 4 rader ~ 100 cm i KS 132. Mätningen utf~rdes i juli månad, Mätningen 

kan endast utf~ras på grodda kärnor, F~r att denna metod skall vara till

fö rli tlig måste gronj_ngsbetingels erna under våren vara goda 1 så att ävcm 

felplacerat utsäde, som ligger grunt har grott. De kärnor, som placerats 

f~r djupt och inte orkat upp, kOlYllneI' intE: med i bestämn.ingen. Varje en

skilt mätvärde finns redovisat i Diagram 6-19. (Av redovisningstekniska 

skäl visar diagrammen 0-90 cm, längdskala 1:5). I dessa diagram kan man 

direkt bed~ma billens spridning av utsädet i djupled på kort och lång 

sträcka, Det är önskvärt att såbillens djupspridning är noll på kort 

sträcka. på en längre sträcka önskar man däremot, att billen skall följa 

mindre ojämnheter i harvbotten, SådjupsväTClena för varje 100 cm-str'äcka 

har indelats i 1 cm klasser, Ur detta material har standardavvikelser be

räknats, se Tabell 11. Denna standardavvikelse inkluderar variation i så

djup på både lwrt och lång sträcka, och om billen har följt en ojämnhet 

i såbäddsbotten ökar därmed standardavvikelsen. Med få undantag har stan

da~davvikelsen f~r varje maskin varit ganska lika i alla tre försök. I 

försök KS 132 där såbädden varit mycket jämn var standardavvikelsen ca 

0,2 cm mindre. Ur det klassade materialet kan kärnornas djupfördelning be

räknas på ett enklare sätt, Kärnor, som ligger i klassen närmast över och 

under medelsådjupEc-:;t, har bedömts som Oriktigt If placerade I och övriga kär-

nor har bedömts som II spr idda lf kärnor. Diagram 20 a och 20 b visar att 

sambandet varit ganska starkt mellan standardavvikelsen och den enklare 

beräkningen av flspridda lf kärnor (20 a = samtliga mätvärden, och 20 b = 

medeltal för varje maskin). Resultatet tycks vara ga~ska oberoende av så

bäddens kvalitet (KS 130 hade relativt ojämn såbädd, medan KS 132 hade en 

såbädd, som V2cr mycket bra jämfört med praktiken), Skillnaderna har dere

mot varit ganska stora mellan de olika såbillarna. Gemensamt för billar 

med liten djupspridning har varit billens raka framkant, samt att utsä

desströmmen är skyddad ända ned emot billens bott8n (långa sic10plåtar 

etc,). Gemunsamt för billar med större djupspridning ha:!:' varit dct stora 

avståndet mellan särör och billspets, samt att billens framkant har varit 

relativt konvex. (Fiona harvsåmaskins kultivatorbill är av annan konstruk

tion, som inte är lämplig för sådd av utsäde på lerjordar undar torra för

hållanden), l Diagram 6-19 kan även utläsas utsädets ojämna fördelning i 
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längsled. I 1972 års försök har såddens kvalitet haft mycket liten in-

verkan på skörderesultatet. Groningsförhållandena var relativt goda vid 

sådd, och nederbörd efter sådd fick även grunt placerat utsäde att gro. 

Under torra förhållanden har utsädets placering mycket stor betydelse. 

X. Plantantal 

Planträkningar finns redovisade i Tabell 3-10. I samtliga försök har 

plantantalet varit tillfredsställande. 1972 räknades plantor vid 2 till

fällen. Eftersom räkningen skedde på olika ytor är det svårt att jämföra 

förändringen i plantantal. I genomsnitt har dock plantantalet ökat, ef

tersom effekten av första vårregnet ligger efter första planträkningen. 

XI. Analys av växande gröda 

1971 gjordes bestämning av N-halt och torrsubstanshalt i grönmassa samt 

vattenhalt i ax (se Tabell 3-5). Skillnaderna mellan olika maskiner är 

små. 

XII. Skördeavkastning 

1971 års skörderesultat finns redovisade i Tabell 3-6. P.g.a. torr för-· 

sommar och fuktig eftersommar 1971 blev grönskottsförekomsten hög, och 

skörden skedde innan grönskotten mognade. Vattenhalten var hög i kärn

skörden medan skillnaderna i vattenhalt var liten mellan olika maskiner. 

Det fanns inga entydiga tendenser i 1971 års försöksmatelial, som SkL~llE; 

visa några större skillnader me!lan olika maskinfabrikat. Den maskin som 

gav i medeltal lägst skörd 1971 gav högst skörd ~ 1970 års försök. Efter

som maskinernas konstruktion och arbetssätt är likartade, så kan man inte 

förvänta sig några stora skillnader i skörd beroende enpart på maskinens 

fabrikat. De skillnader, som erhållits i försöken, får därför hänföras 

till andra faktorer t.ex. hur väl man lyckats med att ställa in maskinen, 

för att den skall arbeta optimalt. Radsådd och bandsådd har givit u..'1gefär 

lika stor skörd 1971. 

1972 års skörderesultat finns redovisade i Tabell 7-10, Det har varit en 

viss variation mellan försöken, men om man studerar medeltalen (Tabell 10) 
är skillnaderna mellan olika kombisåmaskiner mindre. Dessa resultat bör 

också jämföras med de, som har publicerats av Pettersson (1971). Om man 

gör en sammanställning av de 3 årens försöksresultat, blir skillnaderna 

mellan olika kombisåmaskiner små. Radgödsling före sådd (led Hd u ), är en 

metod, som har givit skörd i nivå med kombisåm~skinerna (Taboll 10). 
Pomo universalsåmaskin har, liksom den gjorde 1970, givit något lägre 
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skörd? p.g,a. den för grunda gödselplaceringen. Fiona harvsåmaskin har 

givit något lägre skörd än kombisåmaskinerna, vilket troligen beror på 

billens olämpliga konstruktion för framför allt utsädesplacering på ler

jordar. Övergödsling efter uppkomst (led Phil) gav betydligt lägre skörd 

än bredspridning och radmyllning p.g.a. den för sena gödsc~effekten 

(endast 2 försök 1972). IIBredsådd" med Tume (led liT 12?5 t1
) har i 1972 

års försök inte givit högro skörd än konventionell radsådd eller band

sådd med stort band1:],vstånd, trots att donna maskin har fördelat plantor

na bättre över markytan. Detta resultat kan bero på, att skördenivån i 

1972 års försök låg Över 5 000 kg/ha, och bestånden även efter vanlig 

radsådd var mycket täta och marktäckande. 

XIII. Skördens kvalitet 

I Tabell 3-10 redovisas kvalitetsbestämningar (rymdvikt, 1000-kornvikt? 

vattenhalt, gröna ax, N-halt, m.m.) på kärnskörden. Skillnaderna har va

rit små mellan olika maskiner. 

XIV. Sammanfattning 

De ur praktisk synpunkt viktigaste resultaten, som erhållits från de 

åtta genomförda försöken med olika kombisåmaskiner och s.k. Ifuniversal

mnskiner H åren 1970-72 är~ 

1. Med de provade kombisåmaskinerna kan man få lika stora radgödslings

effekter, SOD uppnåtts ned avdelningens specinlbyggda försöksnaskin 

"'/iktoria1f 
• 

1970 var radmyllningseffekten 12 % i maskinförsöken och i två andra för

sök utförda med försöksmaskinen på samma fält gfJ.V radmyllat också 12 % 
högre skörd än bredspritt. I 1971 års försök där "Viktoria tl ingick som 

femte kombisåmaskin placerade sig visserligen Viktorin som "ottaII, men 

skillnnden till övriga ingående maskiner var inte större än 30-260 kg/ha. 

Dessutom varierade den inbördes ordningen mellan maskinerna i de sex 

jämfö relserna. 

2. Det kvantitativa och kvalitativa skördeutbytot ken bli lika oavsett 

vilken kombisåmaskin man använder. 

Det är framför allt två krav på kombisåmaskinen, som ytterst avgör resul

tatet. För det första måste utsädet kunna placeras sä att kärnorna kommer 

i kontakt mod fuktig jord för ntt säkerställa en snabb groning och jämn 

uppkomst. För det andra skall konstgödseln plac8ras sä att näringen i 

möjligaste mån är växttillgänglig under hela vc!getationsporioclen 9 d.v.s. 
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en bit under "bearbetningsbotten H där markfuktighetell inte är lika be

roende av vädret som i det bearbetade lagret. 

Under de förutsättningar, som våra maskinförsök utförts, har vi någor

lunda lyckats uppfylla ovanstående krav med samtliga maskiner. 

3. Med radgödsling före sådd kan man uppnå lika stor gödseleffekt som 

vid placering i kombination med sådd. De provade tlunive:rsalmaskinerna" 

har dock inte fungerat bra som både :radgödsla:re och såmaskin. Den ena 

maskinen medgav in te gödsling djupare än bea:rbetningslJotten men den myl

lade utsädet tillfredsstäLlande o Mc,d den andra kunde gödslingen ske till

:räckligt djupt, men då blev bearbetningseffekten alltför sto:r och dess-

utom var billens utformniLg helt olämplig för sådd av utsäde, åtminstone 

på den typ av jorda:r, där försöken utförts. 

XV. Några synpunkter på användning ocJl.-2.a l av kombisåmaski~ 

a. Sådd med kombisåmaskin ställer lika stora krav på såbädden som sådd 

med separat såmaskin. 

b. För att såbillarna skall kunna arbeta på ostörd bearbetnings botten 

krävs det, att gödselbillarna går exakt mitt emellan utsädesraderna. 

Detta ställer stora krav på att samtliga billar är :riktigt monterade, 

och på sidostabiliteten hos såbillar, billarmar och billupphängninga:r. 

Detta medför att kombisåmaskinen kräver noggrann kont:roll av arbets:re

sultatet oftare än såmaskinen. 

c. Lika väl som vid sådd med såmaskin måste markytan utjämnas efter o sa-

billa:rna för att ge jämnt myllningsdjup och fCi:rbättra avdunstningsskyd

det. Om detta görs med efterha:rv, ribbvält, tryckrullar, kätting, planka 

eller cambridgevält synes ofta spela mind:re roll. (r vissa utländska för

sök har dock tryck:rullarna gett bäst :resultat,) 

d. Kombisåmaskinerna är i fö:rsta hand konstruerade fö:r sIH'idning av kor

nade konstgödselmedel och sådd av stråsäd. För detta ändamål fungerar 

samtliga fabrikat tillfredsställande. 

Vid sådd av småfröiga utsäden med varje bill, t.ex. oljeväxter, är ut

matning med knastvals eller räfflad vals reglerad med växellåda eller 

variator att föred:ra. Den förskjutbara räfflade valsen är olämplig för 

utmatning av vissa gräsfrö er. Utsädesbillarna skall också L:unna medge 

grund placering av fröna. 

(,. Jordarten ha:r stor betydelse för valet av maskin. På sandiga jordar 

samt mull-o och torvjo:rdar gäller.' det att ha en st\, öppen maskin som möj~' 
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ligt - stor fri höjd mellan markyta och ram samt sto~t avstånd mellan 

billarna i både sid- och längsled. Olika jordal' ställer olika krav på 

såbillarna för att rätt sådjup och god myllning skall erhållas, Billar

na skall alltså helst vara lätta, så att de medger grund sådd på lätta 

sandiga jordar, och kunna belastas ordentligt, t,ex, med fjädertryck, 

för god myllning även på svårbearbetade lerjordar, Ställs mycket stora 

krav på att utsädeskärnorna placeras på bearbetningsbotten är raka så

billar 9 eller mö jligsn släpbillar med !Irak" framkant och långt neddrag'" 

na sidoplåtar att föredra. Dessutom är det viktigt att den nedre fasta 

delen av såröret invändigt ha:c 'aku väggar utan I1 svulster fl EOlIer liknande 

som kan störa utsädesströmmen. Kärnorna skall nå färar omedelbart bakom 

billspetsen. I våra försök har ävenvingbillen placerat lrcsädet mycket 

jämt i djupled men dä erfarenheten från I)r2.ktiken äI' begränsad är det 

kanske för tidigt att jämställD. den med dsn raKa biEen, 

f. Med hänsyn till areal och tid till förfogande föJ.:' (J måste man välja 

maskin med tillräcklig kapacitet, Avverkningen beTor i hög grad på arbets

bTedd och körhastighet. Idag finns det kOlnbisårnaskineT med arbetsbredcleT 

från 2,0 till 492 meteT. Körhastigheten måste anpassas CJfter förhållanden, 

Dagens maskiner medger under gynnsaml1la betingelser kÖThastigheteT på UI1]J 

till 10 km/tim, 

Vid val av kapacitet måste också hänsyn tas till tillgänglig dragkraft. 

En bogserad maskin verkar kräva mindre dragkraft än en buren med samma 

arbetsbredd. Valet av buren eller bogserad maskin beror också mycket på 

arrondering, framkomlighet på m~rkvägar m.m, 

g. Slutligen skall man naturligtvis ta hänsyn till kostnaderna inför va-

let av maskin. Givotvis måste man även undersöka om kombisådden är eko--

nomiskt berättigad gentemot gödsling och sådd med separata maskiner. 

Om man väljeT maskiner efter årlig användning och tid till förfogande för 

sådd, kan man räkna med att maskin- plus arbetskostnaden för kombisådd är 

120-130 kr/ha vid en årlig användning på 20 hn, ]\jlotsntTarde kostnad för 

gödsling oeh sådd mod separata maskiner är 60-70 kr/ha, Om den årliga 

användni.ngen är 40 ha bliT motsvarande kostnader 90-'1 00 respektive 50-

60 kr/ha, Vid ännu störTe ilI'lig användning blir kostnaderna något lägTe; 

men kombisäddon bliT trJligon fortfarande 20-30 kr/ha dyraro än gödsling 

och sädd med separata maskiner. Jmf. Diagram 23 (efter Harry Karlsson, 

F l' loJ lt'k . 19'73 ST~) oTsl\nlng oen Era ( l. 9 nr 4? I 9 .',J,L. 

Merkostnaden för kowbisädd jämföTt me1 t.ex. bredspridning och sådd med 

s8parata maskiner är så låg30fi, ungefär 60 kr/ha vj.d e:::1dast 20 ha årlig 
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användning, .Det krävs alltså en merintäkt som motsvarar ca 150 kg högre 

skörd per ha för att betala övergång till kombi sådd under skisserade för

hållanden • .Då försöksresultaten ofta visar betydligt större skördeökningar 

och dessutom bättre kvalitativa egenskaper hos grödan samt möjlighet att 

använda billigare gödselmedel med kombisådd j är metoden i många situatio

ner klart överlägsen. 
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Tabell 2. 

KS 130-132 9 1972. 

Billtryck vid sådd 9 mätt i billens bakkant 9 vertikalt, med billarna i 

arbetsläge. 

Maskin 

rH, utsäde 

Fiona harvsåmaskin 

Fiona kombi 9 utsäde 

Juko, utsäde 

Nordsten, utsäde 

Pomo Universal, gödsel 
If 

Simulta, utsäde 

Stegsted 9 utsäde 

Tive, utsäde 

Tume 25, utsäde 

fl 12 9 5 utsäde 

utsäde 

Pomo kombi, utsäde, KS 130-131 

KS 132 

" gödsel, KS 130-131 
Ii KS 132 

Fram? kp Bak 9 kp 

6 6 

595 6 

5 5 

5 595 

5 8 

3 5 
13 15 

795 795 

995 7 

5 5 

5,5 6 

8 8 

5 5 
24 24 

18 18 
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Tabell 11 . 

KS 130-132, 197 2• 

Standard6.vYikelser för"medelsådjup, cm. 

Led KS 130 KS 131 KS 132 Medeltal av 

3 försök 

1- IH 0,774 0,762 0,369 0,635 

4. FH 1 ,370 1 ,261 0,955 1 ,195 

5. FK 1 ,005 0,926 0,665 0,865 

6. J 0,680 1 ,01 5x 
0,467 0,721 

7. N 0,533 0,369 0,555 0,486 

8. PU 0,867 0,719 0,774 0,787 

9· PK 0,794 0,748 0,530 ° 9 691 

10. SI ° ,541 0,628 0,567 0,579 

11. ST 1 ,32O 1 ,424 0,903 1 921 6 

12. TI 1 ,126 0,923 0,846 0,965 

13· T25 
0,663 0,593 0 9716 0,657 

x 
14. T12 ,5 0,576 0,821 0,421 0,606 

Medeltal 0,854 0,849 0,647 0,783 

x) Billarna gick ner o slutet av pa raden, grop eL dyl. ])etta höga värde 

motsvaras inte av en spridning i djupled. 
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Enskilda kOl~kärnor8 
sträoka av 90 cm. Bes 
plantor efter regn. 
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