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Vi jämför en äldre upptagare med en nyare:

Lönsamt att byta upp sig

Upp till bevis! På Listerlandet anordnades en maskindemonstration mellan odlarnas egen maskin och en modernare Grimme-upptagare. Foto: henrik knutsson.

Spill, kapacitet och framförallt
upptagningskostnader är ett hett
ämne inom stärkelsepotatisodlingen. Men hur stor skillnad är det
egentligen mellan en äldre och en
nyare maskin när man jämför dem
under samma förutsättningar?
text Henrik knutsson och joakim ekelöf

Lyckeby har tidigare visat resultat som
påvisar skillnader mellan olika upptagarmodeller. Det har också publicerats
resultat som antyder att mer moderna
upptagare ger mindre spill och har
högre kapacitet än ”äldre” upptagare.
Med dessa resultat som bakgrund
anordnades en maskindemo på Listerlandet, där syftet var att jämföra
odlarnas egen maskin mot en ”mer

modern” Grimme-upptagare. Grimme
Skandinavien ställde upp med en tvåradig tankmaskin av modellen 150-60
årsmodell 2004 som demonstrerades
på totalt 16 gårdar under en tvåveckorsperiod för att jämföras med gårdens
egna upptagare.
Väl ute på gårdarna mättes de båda
upptagarnas spill och kapacitet under
samma förhållanden, på samma fält.

Varierande spill
Det var mycket stora variationer i spill
från de olika upptagarna, allt från 200
kg/ha till 4500 kg/ha. Generellt sett
spillde gårdens kontrollupptagare cirka
2,5 % (cirka 1000 kg) mer än den
något nyare maskinen. Inte helt oväntat
hade förutsättningarna för dagen

stor betydelse för hur mycket maskinerna spillde. Spillet varierade således
beroende på maskinens konstruktion
och inställning men också beroende
på övriga förutsättningar så som sort,
mognad, jordart och markfukt.
Tack vare att demonstrationen
genomfördes under en så pass lång tid
och under många olika förutsättningar
har vi nu en bättre förståelse för hur
och varför spillet varierar. Se diagram 1.
En positiv reflektion av årets studie
var att spillet inte var lika högt som
i förra årets spillförsök. Detta kan ha
flera förklaringar men det gynnsamma
vädret som i sin tur resulterat i mer
mogen potatis har säkert bidragit. Som
diagrammet visar fanns det fält där det
knappt var någon skillnad i spill mellan
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Kapaciteten har stor inverkan
För att mäta kapacitetskillnaderna
mellan de olika upptagarna mättes
framkörningshastighet samt tid för
vändning och tanktömning. Dessa värden användes sedan tillsammans med
spillkostnaden och traktorkostnaderna
för att beräkna den totala upptagningskostnaden/ha. Skillnaderna mellan de

olika maskinsystemen var i vissa fall
potatisodlingen. En maskin med högre
mycket stora.
kapacitet kräver underlag. Se därför
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den något nyare maskinen och odlarens egen maskin. Det berodde i vissa
fall på att det var relativt liten skillnad
mellan maskinernas konstruktion och
i andra fall på att förutsättningarna var
mycket bra. Under bra förhållanden
ställs inte lika höga krav på maskinens
rens- och frånskiljningssystem och det
kan fungera med en mindre avancerad
upptagare.
Det var stor skillnad i markfukt
mellan de två demonstrationsveckorna.
Under slutet av den första demonstrationsveckan kom det cirka 40 mm regn.
Nederbörden gjorde förutsättningarna
mera besvärliga, särskilt för de äldre
maskinerna, som i vissa fall inte kunde
köra alls. Den andra veckans höga
markfukt bidrog till att spillskillnaderna mellan maskinerna blev större.
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