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Förord 
Under 1997 och 1999 genomförde JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
fältförsök med skördetröskning av oljelin. För många linodlare är det nog just 
tröskningen som anses vara odlingens flaskhals. Grödan mognar sent och halmen  
är ofta seg, vilket kräver bra utrustning och kunskap. 

När dessa försök initierades befann sig den svenska linodlingen i en form av hög-
konjunktur. Från EU fick man ett generöst arealstöd och odlingen ökade snabbt från 
4 300 ha år 1995, det första året i EU, till nästan 35 000 ha år 1999. Men efter det 
att arealstödet tagits bort är linarealen nu åter nere under 5 000 ha.  

Skillnaden mellan linodlingen under 1990-talet och dagens trots allt expanderande 
areal är att odlingen nu bedrivs i konkurrens på lika villkor med spannmål och 
andra oljeväxter. Linet kräver förhållandevis låga insatser och är därför en alltmer 
attraktiv gröda när priserna på produktionsmedel skjutit i höjden. Därtill bidrar ett,  
i jämförelse med spannmål, mycket konkurrenskraftigt pris. 

Linodlingen bedrivs nu helt på marknadens villkor varför odlingskunskap och 
odlingsteknik är nödvändiga ingredienser för att lyckas. Det känns därför angeläget 
att lyfta fram de försök som gjordes för drygt tio år sedan om tröskteknik.   

Erfarenheterna från det första försöksåret finns publicerade sedan tidigare (Lundin, 
1999).  I föreliggande publikation presenteras delresultaten från de avslutande för-
söken under år 1999 liksom sammanfattande slutsatser från hela undersökningen.   

Undersökningen har planerats och genomförts av Sven-Erik Larsson, dåvarande riks-
linkonsulent vid Frö- och Oljeväxtodlarna (SFO), samt av forskare Gunnar Lundin, 
JTI. Gunnar Lundin har också bearbetat försöksresultaten och utformat föreliggande 
rapport. 

Studien finansierades med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning. Skördetrösk-
tillverkaren Sampo Rosenlew ställde fritt ett skärbord till undersökningens förfogande. 
Till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande framför JTI ett varmt 
tack. Ett särskilt tack riktas till försöksvärdarna Claes Schneider, Berga Gård, Fjugesta 
(år 1997) och Anders Ahrel, Oppbåga Säteri, Fellingsbro (år 1999). 

Uppsala i april 2009 

Lennart Nelson  Johan Biärsjö 
VD, JTI   VD, Svensk Raps 
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Sammanfattning 
Tillsammans med Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare inledde JTI – Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik under 1997 ett tvåårigt fältförsök för att undersöka  
hur skördetröskning av oljelin kan underlättas. Undersökningen avsåg att jäm- 
föra olika bärgningsmetoder ur kapacitets- och kvalitetssynpunkt.  

På grund av mycket besvärliga väderförhållanden under hösten 1998 flyttades de 
avslutande fältstudierna fram ett år i tiden. Under 1999 genomfördes fältförsöken 
enligt samma uppläggning som under 1997 men med skillnaden att tre linsorter, 
nämligen Flanders, Norlin och Antares, skördades i stället för enbart Antares.  

Under 1997 såväl som 1999 utvärderades bärgningsmetoder enligt nedanstående 
försöksled:  

• Skårläggning av linet följt av skördetröskning med konventionell tröska. 

• Direkttröskning med konventionell tröska. 

• Direkttröskning med modifierad skördetröska, dvs. där inmatningsskruven 
försetts med medbringare för att motverka lindning.   

• Direkttröskning med reparbordsförsedd skördetröska. 

• Bladdödning av linet följt av skördetröskning med konventionell tröska. 

Under pågående skördetröskning bestämdes kapaciteten. Vidare registrerades 
eventuella driftsstörningar orsakade av exempelvis ansamlingar av växtmaterial 
vid olika delar av skördetröskan. Fröspillet fastställdes genom att räkna antalet 
oljelinfrön på marken tvärs hela kördrag. Från det skördade materialet uttogs prov 
för bestämning av vattenhalt och olika kvalitetsparametrar.  

Under 1997 och 1999 rådde likartade förhållanden beträffande grödornas karaktär. 
Bestånden var jämnt mogna och stående, avkastningen var måttlig. Betydande 
skillnader mellan försöksåren förelåg däremot beträffande väderleken. Under de 
dagar som skördetröskning pågick, dvs. i mitten av september, rådde under 1997 
bra skördeväder medan 1999 bjöd på mer varierande förhållanden. Under perioden 
mellan skårläggning och skördetröskning var förhållandena snarare det omvända, 
regn under 1997 respektive vackert väder under 1999.  

Skårläggning skedde utan några omfattande driftsavbrott.  

Under skördetröskningen vållades de mest tidskrävande driftsavbrotten av lind-
ning kring inmatningsskruv och haspel.  

Med såväl konventionell som modifierad skördetröskning samt vid skördetrösk-
ning av skårlagd gröda uppgick den genomsnittliga kapaciteten till 1,5 ha/h. För 
skördetröskning av bladdödad gröda och för reparbordet erhölls kapacitetsökningar 
med i genomsnitt 13 respektive 53 %. Bidragande härtill var att det inte uppstod 
några driftsavbrott för de senare metoderna.   

Det genomsnittliga fröspillet efter skördetröskningen var högst för den skårlagda 
grödan liksom för den repade, i genomsnitt 7,4 respektive 4,8 procent. För övriga 
försöksled uppgick spillet till cirka en procent. Skillnaden mellan försöksåren  
var emellertid väsentliga. Exempelvis medförde det myckna regnet under 1997  
att det skårlagda materialet blev nedtryckt i stubben vilket försvårade upptagningen. 
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Beträffande repningen synes man under det andra försöksåret ha lyckats bättre med 
anpassning av inställningar och körteknik till rådande förhållanden. Den genom-
snittliga kapacitetsökning med cirka 50 % som i försöket uppnåddes med repar-
bordet stämmer väl överens med tidigare studier i olika grödor. Erfarenhetsmässigt 
erhålls emellertid den högre kapaciteten vid repning i regel till priset av ökat spill 
framför skördetröskan, huvudsakligen i form av frön som faller till marken vid 
repningsmomentet. Reparrotorns plastfingrar lyckas däremot i regel väl, precis som 
i föreliggande försök, med att lösgöra fröna från plantan.  

Den huvudsakliga orsaken till driftsavbrott vid skördetröskning av skårlagd gröda 
var anhopning av avklippt stubb på skärbordet. Problemet uppkommer genom att 
skärbordet måste hållas lågt för att allt tröskgods skall kunna matas in i maskinen. 
Förutom att den avklippta stubben kan stocka sig på skärbordet kan den även störa 
rensningen. En möjlighet att undvika de ”tändstickslånga” halmstumparna skulle 
kunna vara att täcka skärapparaten med en bockad plåt. Tänkbart vore även att an-
vända mycket långa axlyftare så att skärapparaten i stället kan hållas ovanför halm-
stubben eller att förse skördetröskan med pickup istället för skärbord.  

Det modifierade skärbordets diametralt monterade medbringare avsedda att för-
hindra lindning runt inmatningsskruven utvecklades efter hand under försökets 
gång. Den utformning som förelåg vid slutet av 1999 års skörd, dvs. där respektive 
medbringare överlappade änden av anslutande skruvspiral, bedömdes vara lämplig.  

Skårläggningen hade positiv inverkan på halmens vattenhalt vid tidpunkten för 
skördetröskning. Detta var särskilt fallet under 1999 med förhållandevis gynnsamt 
väder mellan tidpunkterna för skårläggning och skördetröskning. Som väntat er-
hölls även med repningstekniken jämförelsevis torrt tröskgods. 

Av de analyserade fältsvamparna dominerade släktet Alternaria (svartfläcksjuka). 
De markanta skillnaderna i svampangrepp mellan försöksåren speglade väderleks-
situationen under den tidsperiod som föregick skördetröskningen. Analyserna av 
fettsyrasammansättning och oljehalt visade på normala värden med enbart margi-
nella skillnader mellan försöksleden.  

Den repade frövaran var något sämre rensad än övriga partier. En tänkbar förkla-
ring till detta är den ökade belastning på rensverket som de höga körhastigheterna 
vid repning innebär. 

En övergripande slutsats från försöken var att väderleken under skördeperioden, 
och därmed tröskgodsets fuktighet, hade mycket stor inverkan på arbetsresultatet. 
Detta visade sig bl.a. i försöksledet med skårlagd gröda. På grund av riskerna med 
att lägga en gröda på slag så pass sent under växtodlingssäsongen bör skårläggning 
i första hand komma ifråga i de fall man vill få en lingröda att vissna ner utan att 
använda kemikalier. För att öka bärgningssäkerheten kan man söka begränsa uppe-
hållstiden i sträng till perioder motsvarande omfattningen av en någorlunda säker 
väderprognos, dvs. högst 3-5 dagar. 
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Summary 
Together with the Swedish Seed and Oilseed Growers’ Association, the Swedish 
Institute of Agricultural Engineering initiated a two-year field trial in 1997 in 
order to determine how the combine harvesting of linseed flax could be made 
easier. The investigation was intended to compare different harvesting methods 
from a capacity and quality point of view.  

As a result of difficult weather conditions during autumn 1998 the final trials were 
moved forward one year. During 1999 the field trials were carried out according 
to the same method as during 1997 except that three linseed flax cultivars; 
Flanders, Norlin and Antares were harvested instead of only Antares.  

During 1997 and 1999 trials the following harvesting methods were evaluated: 

• Windrowing the crop followed by harvesting with a conventional combine 
harvester. 

• Direct harvesting with a conventional combine harvester. 

• Direct harvesting with a combine harvester equipped with a modified 
header (scrapers mounted on the feeding auger to prevent straw winding 
around the auger). 

• Direct harvesting with a combine harvester equipped with a stripper 
header. 

• Desiccating the crop with glyphosate followed by harvesting with a 
conventional combine harvester. 

During combine harvesting the capacity was determined. Furthermore, stoppages 
(caused by for example clogging of different parts of the machine by plant parts) 
were registered. The loss of seed was determined by counting seeds left on the 
ground after completion of combine harvesting. 

Samples were taken from seed and straw to determine moisture content and 
different quality parameters.  

Results from 1997 and 1999 showed similar crop conditions with respect to 
exterior and composition. The crops were evenly ripened and standing, whilst 
yields were moderate. However, weather conditions varied considerably between 
the trial years. During the time combine harvesting was carried out, the middle  
of September, weather during the 1997 trials was favourable, while during 1999 
conditions were more variable. Meanwhile during the period between windrowing 
and combine harvesting, this was reversed, with rain occurring during this period 
for the 1997 trials, but more stable weather during 1999. 

Windrowing was carried out without any notable stoppages. 

During combine harvesting the most time-consuming stoppages were caused by 
winding around the feeding auger and the reel.  

With conventional and modified combine harvesting and combine harvesting of 
windrowed crop the average capacity was 1.5 hectares per hour. During combine 
harvesting of desiccated crop and during stripping, the capacity was observed to 
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increase by 13 and 53 % on average respectively. One reason for this increase was 
that no stoppages occurred with these methods. 

Seed losses after combine harvesting was highest for the windrowed crop and for 
the stripped, on average 7.4 and 4.8 % respectively. For the other treatments the 
losses were about 1 %. Differences between the trial years were however consider-
able. For example, the heavy rain in 1997 during the two weeks between windrow-
ing and combine harvesting caused the swaths to be pushed down between the 
stubble. This prevented the windrowed crop from being fully taken up by the 
combine harvester.  

Results for stripping showed that adapting to the prevailing circumstances of 
settings and driving technique was comparatively more successful during the 
second trial year. The average capacity increase of about 50 % that was achieved 
in the trial compares well with results from previous similar studies for other 
crops. The increased capacity with stripping is normally achieved at the cost of 
greater header losses, mainly consisting of seeds that fall to the ground during 
stripping. Having said that, the plastic fingers of the stripping rotor are normally, 
and as shown in the present trial, successful in loosening the seeds from the stalk.  

The main reason for stoppages by combine harvesting of the windrowed crop was 
accumulation of cut stubble on the header. The problem occurs because the header 
needs to be set at a low level in order to get the complete swath into the combine 
harvester. Besides the fact that the cut stubble can accumulate on the header it can 
also disturb the cleaning of the seed. A possibility to avoid the problem with cut 
stubble is to cover the cutter bar with a curved sheet of metal. It may also be possi-
ble to use very long grain lifters to allow holding the header in a high position 
above the stubble, or to equip the combine harvester with a pick-up instead of  
cutter bar.  

On the modified header diametrically opposed scrapers were mounted on the 
feeding auger in order to avoid straw-winding around the auger. The shape of the 
scrapers was developed during the course of the present trials. The design that  
was current at end of the last trial year, with the scrapers overlapping the adjacent 
auger spiral, was evaluated to be the most suitable. 

Windrowing resulted in lower moisture content in the combine harvested straw. 
This was especially pronounced during 1999 with favourable weather conditions 
during the period between windrowing and combine harvesting. As could be 
expected stripping also resulted in comparatively drier straw.  

Among the analysed field fungi the species Alternaria was dominant. The 
pronounced differences between the trial years reflected the weather conditions 
during the period that preceded combine harvesting. The analyses of fatty acids 
and oil content resulted in normal values with only marginal differences between 
the harvesting methods.  

The stripped seed had a slightly higher amount of screenings than the other treat-
ments. One explanation for this is that there is an increased strain on the cleaning 
system due to the high speeds at stripping.  

An overall conclusion from the trial was that the weather during the harvesting 
period and as such the humidity conditions in straw and seed had a significant 
influence on the overall outcome. This was among other things shown in the 
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experimental treatment with the windrowed crop. Due to the risks associated with 
windrowing a crop at the end of the vegetation period, windrowing should be used 
primarily when it is desirable to cause a linseed flax crop to fade without using 
chemicals. In order to increase harvesting certainty it may be useful to limit the 
time when the crop is in swath to the time period for which a reasonably reliable 
weather forecast can be made, i.e. at most 3-5 days. 

Bakgrund 
Oljelin är en uppskattad omväxlingsgröda i växtföljden, bl.a. som förfrukt till 
höstvete. Bärgningen sker idag med konventionella skördetröskor, i regel utan 
någon förbehandling av grödan. Normala skördetidpunkter för oljelin är: 

• Södra Sverige början av september 
• Mellansverige mitten av september – början av oktober  

En del lantbrukare är tveksamma till linodling p.g.a. problem med skörde-
tröskningen under år med mycket sen mognad. Bland annat är linets sega stjälkar 
svåra att skära av. Vidare tenderar växtmaterialet att fastna i skördetröskans olika 
delar, i första hand dess roterande axlar (Larsson, 1993).  

För att underlätta skörden finns ett antal tänkbara koncept. Bland annat kan man 
förse den konventionella skördetröskan med utrustning som aktivt motverkar 
driftsavbrott och haverier. Genom modifiering av maskinkomponenter kan lind-
ning motverkas och prestanda för skärande arbetsverktyg ökas. Med dukförsedda 
skärbord (Massey-Ferguson Power Flow, John Deere Premium Flow) kan arbets-
resultatet förbättras genom att haspeln ej behöver användas lika aktivt. Intressant  
i sammanhanget är också det s.k. reparbordet, från den engelske tillverkaren 
Shelbourne Reynolds Engineering, vilket JTI tidigare provat i olika grödor 
(Lundin, 1993). På denna utrustning lösgör en rotor med plastfingrar fröna från 
stjälkarna som huvudsakligen blir kvar på rot, figur 1.  

 
Figur 1. Reparbordet från Shelbourne Reynolds Engineering består av en rotor (1), 
en bandtransportör (2), en inmatningsskruv (3) och en huv (4) (Lundin, 1993). 

För att minska mängden grönt material i tröskgodset är det tänkbart att sträng-
lägga grödan före skördetröskning. Alternativt kan grödan bladdödas med 
Reglone eller glyfosatpreparat före skörd. 

Under 1997 inleddes ett tvåårigt fältförsök avseende olika metoder för att under-
lätta skörd av oljelin. Undersökningen utformades för att ge en god jämförelse 
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mellan olika bärgningsmetoder ur kapacitets- och kvalitetssynpunkt. Resultatet 
från det första försöksåret har tidigare beskrivits av Lundin (1999). På grund av 
mycket besvärlig väderlek under hösten 1998 flyttades de avslutande försöken till 
efterföljande säsong. I föreliggande publikation redogörs för 1999 års studier samt 
ges sammanfattande slutsatser för hela undersökningen. 

Mål 
Undersökningen syftade till att kvantifiera hur olika tekniska lösningar och 
bärgningsstrategier kan underlätta skördetröskningen av oljelin.  

Genomförande 1999 års försök 
Fältförsök genomfördes under växtodlingssäsongen 1999 hos lantbrukare Anders 
Ahrel, Oppbåga Säteri, Fellingsbro vid skörd av sorterna Flanders, Norlin och 
Antares. Grödorna på försöksfältet etablerades genom kombisådd.  

Vid skörden provades bärgningsmetoder enligt nedanstående led:  

• Skårläggning av linet följt av skördetröskning med konventionell tröska. 

• Direkttröskning med konventionell tröska. 

• Direkttröskning med modifierad skördetröska, dvs. där inmatningsskruven 
försetts med medbringare för att motverka lindning.   

• Direkttröskning med reparbordsförsedd skördetröska. 

• Bladdödning av linet följt av skördetröskning med konventionell tröska. 

På försöksfältet stakades för respektive bärgningsmetod och sort ut en parcell om 
87 x 92 meter, dvs. cirka 0,8 hektars yta. 

Den 30 augusti bladdödades grödan i ett av försöksleden med glyfosat (Roundup). 
Hektardosen var 4 liter. 

Skårläggning utfördes den 8 september. Skårläggaren var av modell New Holland 
1112 med arbetsbredden 15 fot (4,5 meter).  

Skördetröskningen inleddes den 14 september. Som konventionell skördetröska 
användes en Sampo 2045 med skärvidden 15 fot (4,5 meter). Genom att skär-
vidden var densamma som för skårläggaren kunde bara en sträng i taget matas  
in i skördetröskan. 

Det modifierade skärbordets inmatningsskruv mittre del hade försetts med två 
diametralt placerade medbringare. Dessa var tillverkade av plattrem och fästade  
vid inmatningsskruven med vinkeljärn. Vid skörd av parcellerna var den ena 
medbringaren identisk med en av dem som användes under 1997. Den andra  
hade gjorts längre så att den gott och väl nådde fram till änden av anslutande 
skruvspiral, figur 2.  
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Figur 2. Diametralt monterade medbringare av två olika längder för att motverka lindning 
runt inmatningsskruven provades under 1999 års försök. Den kortare medbringaren, 
vilken syns bäst på den övre bilden, nådde inte ända fram till änden av skruvspiralen. 
Något sådant tomrum mellan medbringare och skruvspiral uppstod inte med den längre 
varianten, nedre bilden. Foto: Gunnar Lundin 

Reparbordet, som hade arbetsbredden 12 fot (3,6 meter), monterades på en 
skördetröska av modell New Holland 1540. 

Försöksfältet karakteriserades genom bestämning av mognadsstadium, liggande 
gröda, förekomst av grönskott och ogräs samt markförhållanden. Väderobserva-
tioner gjordes under alla studier. Vidare registrerades inställningar och andra 
faktorer som var av betydelse för maskinernas prestanda.  

Under pågående skördetröskning registrerades kapaciteten genom att mäta tids-
förbrukningen per avverkad delsträcka inom försöksrutan. Vidare registrerades 
eventuella driftsstörningar. 
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Då respektive försöksruta var skördad tömdes spannmålstankens innehåll i en 
traktorkärra som sedan vägdes på en körvåg vid gårdens torkningsanläggning. 
Prov uttogs för bestämning av vattenhalt och olika kvalitetsparametrar.  
Från halmen uttogs bakom skördetröskan prov för bestämning av vattenhalt.  
I tabell 1 redovisas vid vilket laboratorium respektive analys utfördes. 

Tabell 1. Översikt, utförda analyser. 

Egenskap Laboratorium 

Vattenhalt, halm JTI, Uppsala 

Vattenhalt, frö Frökontrollen Mellansverige, Örebro 

Avfall Frökontrollen Mellansverige, Örebro 

Grobarhet Frökontrollen Mellansverige, Örebro 

Svampangrepp Frökontrollen Mellansverige, Örebro 

Främmande arter Frökontrollen Mellansverige, Örebro 

Oljehalt Cereallaboratoriet, Svalöv 

Sammansättning fettsyror Cereallaboratoriet, Svalöv 

Kadmiuminnehåll Cereallaboratoriet, Svalöv 

Grobarheten bestämdes på såväl obehandlad som betad frövara (Prelude).  
Angrepp av fältsvamp analyserades med avseende på släktena Fusarium, 
Alternaria (s.k. svartfläcksjuka) och Botrytis (s.k. gråmögel). Vad gäller 
Alternaria specificerades även andelen Alternaria linicola. 

Den 15 oktober bestämdes fröspillet på marken i två kördrag över hela arbets-
bredden vinkelrätt mot körriktningen. Spillmätningarna utfördes enbart för sorten 
Flanders. Arbetet komplicerades av kraftiga regn efter avslutad skördetröskning, 
vilket medförde att de frön som stod att återfinna på markytan så gott som undan-
tagslöst hade grott. Antalet lösa frön och frön i kapslar bestämdes på kvadratiska 
ytor om 2 dm2 vid varje halvmetersintervall räknat från kördragets mitt. Kapslarna 
antogs i genomsnitt innehålla 8 frön. För omräkning från antal frön till massa 
antogs tusenkornvikten uppgå till 6,5 g. 

Resultat 1999 års försök 
Grödorna var jämnt mogna och mängden fröogräs ringa, i första hand bestående 
av jordrök. Förekomsten av gråbo och kvickrot var däremot mer riklig där för-
söksleden med bladdödad Norlin och Antares var placerade. Roundupbehand-
lingen gav endast ringa nedvissning av rotogräsen. I samtliga försöksrutor före-
kom rikligt med arvssäd av havre. Grödan var förhållandevis kort, 50 cm, och  
stod upp. Drösningen var i det närmaste obefintlig. Avkastningen för respektive 
linsort uppmättes till nedanstående värden. 

• Flanders: 1 440 kg 
• Norlin: 1 200 kg 
• Antares: 1 450 kg 

Bärgningen av de tre linsorterna gav i regel jämförbara resultat inom respektive 
försöksled. I det nedanstående sammanfattas därför huvudsakligen uppnådda 
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resultat avseende prestanda etc. för de olika skördemetoderna i form av medel-
värden för Flanders, Norlin och Antares. Fullständiga försöksresultat ges i bilaga 1. 
Skårläggningen skedde utan driftsstörningar med undantag för något tillfälle då 
strängen från intilliggande kördrag kom in i maskinen. Sammanlagt 2,4 hektar 
skårlades på en timme. Den genomsnittliga stubbhöjden uppgick till 15 cm.  

Skördetröskningen genomfördes huvudsakligen den 14-15 september. Under  
den första tröskdagen rådde klart väder och temperaturen var cirka 20 grader. 
Vinden blåste från söder med en styrka om uppskattningsvis 3 m/s. Påföljande 
dag var till en början molnig. Temperaturen var cirka 15 grader och det var vind-
stilla. Vid tretiden sprack molntäcket tillfälligt upp och temperaturen steg till cirka 
20 grader. Klockan 16 rådde soligt väder, men efterhand blev molnen ånyo tätare.  

När skördetröskningen återupptogs den 20 september av de båda återstående par-
cellerna med bladdödad Norlin respektive Antares rådde molnigt väder. Vinden 
blåste från norr med en styrka om uppskattningsvis 5 m/s. Temperaturen var cirka 
15 grader. Klockan 12 började det komma regnstänk. En kvart senare fick skörde-
tröskningen avbrytas p.g.a. kraftigt regn. 

De dåliga väderförhållandena efter den 15 september medförde att förutsättningarna 
under den avslutande skördetröskningen den 20 september ej kunde anses jämför-
bara med de prov som genomfördes några dagar tidigare. I nedanstående jämförel-
ser av prestanda etc. för de olika skördemetoderna har därför ej resultaten från den 
20 september inkluderats, d.v.s. då bladdödad Norlin och Antares bärgades.  

Under den vecka som förflöt mellan skårläggning och skördetröskning rådde 
vackert väder. Vid tidpunkten för skördetröskning hade en del av växtmaterialet  
i strängarna ramlat ner mellan stubben. Upptagningen av växtmaterialet blev där-
för ej fullständig trots att axlyftarnas spetsar hölls enbart någon centimeter över 
marken. För att förbättra upptagningen av strängarna provades vid ett tillfälle 
(Flanders) att ha haspeln längre fram. Härvid uppstod emellertid anhopningar av 
”tändstickslång” avklippt stubb på skärbordets yttre delar. Dessa högar matades  
in ojämnt, vilket medförde driftsavbrott. 

 

Figur 3. För att begränsa förlusterna vid skördetröskningen av den skårlagda grödan fick 
skärbordet hållas nära marken. Foto: Gunnar Lundin  
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Skördetröskornas inställningar anges i tabell 2. Efter det att varvtalet på repar-
rotorn inledningsvis höjts från 700 till 1000 varv per minut åstadkoms så gott  
som fullständig repning av frökapslarna från stjälkarna. Kvarstående stjälkar av  
den repade grödan hade höjden 50 cm. Vid skördetröskningen av den skårlagda 
grödan blev den återstående stubben 10 cm hög. I övriga försöksled var stubb-
höjden 15 cm. 

Tabell 2. Skördetröskornas inställningar. New Holland-tröskan användes enbart i försöks-
ledet med repning.  

Komponent Inställning 

 Sampo New Holland 

Reparfingrar avstånd fr mark, cm - 10 

Reparrotorns varvtal, rpm - 1000 

Inmatningsskruv avstånd mellan 
spiral och skärbordsbotten, mm 

10 10 

Haspelhastighet Något högre än 
körhastigheten 

- 

Cylindervarv, rpm  1000  900 

Slagskoavstånd läge fram/bak, mm 6/3 minimum 

Översåll öppning, mm 10 15 1)

Undersåll (fasta) öppning, mm 5 3 1)

Rensfläkt, rpm 600 2)  Nästan maximalt varvtal 

Vindledare, läge 2 (fast) 

Hack inkopplad inkopplad 

1) Vid skörd av de inledande parcellerna (Flanders och Norlin) var översållet helt öppet 
och undersållets öppningar var cirka 6 mm 

2) Under den andra tröskdagen ökades varvtalet till 700 rpm 

Spillet var jämförelsevis högre för den repade liksom för den skårlagda grödan, 2,2 
respektive 4,1 %, tabell 3. I övriga fall uppgick förlusterna till ca 1 %. Skårläggning 
och bladdödning gav de renaste frövarorna. Den minskning av sållöppningarna som 
utfördes inför reparskörd av Antares resulterade ej i något reducerat avfallsinnehåll.  

Tabell 3. Spill, absoluta mängder respektive andel av biologisk skörd för sorten Flanders. 
Avfallsinnehåll i den skördade produkten som medelvärden för sorterna Flanders, Norlin 
och Antares (bladdödad gröda enbart Flanders). 

Försöksled Spill frö,  Avfall, 

 kg/ha %  % 

Skårlagd 60 4,1  6 

Konventionell  12 0,8  10 

Modifierad 12 0,9  10 

Reparbord 33 2,2  13 

Bladdödad 12 0,8  5 
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Tre driftsavbrott uppkom med det modifierade skärbordet vilket motsvarade i 
genomsnitt drygt fem minuters stillestånd per parcell, tabell 4. Vid två tillfällen 
uppstod lindning kring haspeln, figur 4. Det tredje driftsavbrottet orsakades av  
att tröskgods lindade sig runt inmatningsskruven i tomrummet mellan skruv-
spiralens ände och den kortare varianten av de båda medbringare som användes i 
det aktuella försöksledet, figur 2. Problemet med den kortare medbringaren samt 
liknande erfarenheter från det första försöksåret ledde till att den efter avslutad 
parcellskörd byttes ut mot en längre variant så att båda medbringarna överlappade 
änden av respektive anslutande skruvspiral. Med skärbordet i detta utförande 
skördetröskades andra ytor på försöksfältet utan att några driftsavbrott uppstod.  

 
Figur 4. Vid skördetröskning med det modifierade skärbordet stördes arbetet vid två 
tillfällen av lindning kring haspeln. Foto: Gunnar Lundin 

Även vid skördetröskning av den skårlagda grödan uppstod driftsavbrott vid tre 
tillfällen. Två gånger hade avklippt stubb anhopats mellan kniven och inmatnings-
skruven och vid det tredje tillfället stördes arbetet av en sten som kommit in på 
skärbordet.  
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Tabell 4. Resultat från tidsstudier under skördetröskningen. Totaltiden och kapaciteten 
inkluderar vändningar och driftsavbrott men ej tanktömning. Hastigheten i kördraget 
däremot, avser enbart den tid skördetröskan körts framåt, dvs. exklusive driftsavbrott. 
Medelvärden för sorterna Flanders, Norlin och Antares (bladdödad gröda enbart 
Flanders). 

Hastighet i kördraget Försöksled Total tid per 
parcell, 

min 

Driftsavbrott 
per parcell,

min 

Kapacitet,
ha/h 

medel, 
km/h 

variations- 
koefficient, % 

Skårlagd 32 2,1 1,5 4,5 6 

Konventionell  28 0 1,7 5,4 7 

Modifierad 34 5,2 1,5 5,5 4 

Reparbord1) 32 0 1,5 7,0 10 

Bladdödad 27 0 1,7 5,7  8 

1) Reparbordets arbetsbredd var 20 % mindre än det 15 fots skärbord som användes i 
övriga försöksled 

Högsta kapaciteterna erhölls med det konventionella skärbordet samt i försöks-
ledet med bladdödad gröda p.g.a. frånvaron av driftsavbrott i kombination med 
normalhöga körhastigheter. Med reparbordet erhölls inte fullt så hög kapacitet 
trots avbrottsfri skördetröskning och hög körhastighet. Reparbordets arbetsbredd 
var nämligen bara 80 % av skärbordets.  

 
Figur 5. Repningen genomfördes utan driftsavbrott och med höga körhastigheter.  
Foto: Gunnar Lundin 

Av resultaten från vattenhaltsbestämningarna, tabell 5, framgår att skårläggningen 
gav väsentligt torrare halm bakom skördetröskan än övriga metoder. Även den 
repade halmen hade jämförelsevis låg vattenhalt.  
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Tabell 5. Vattenhalter i skördat frö samt i halmen bakom skördetröskan. Medelvärden för 
sorterna Flanders, Norlin och Antares (bladdödad gröda enbart Flanders). 

Försöksled Skörden utförd,  Vattenhalt 

 datum kl.  frö, % halm, % 

Skårlagd 14 sep 14.00-16.00  8 14 

Konventionell  14 sep 16.40-18.30  10 47 

Modifierad 15 sep 11.00-13.30  11 45 

Reparbord 15 sep 15.00-17.00  11 38 

Bladdödad 15 sep 14.20-14.40  9 42 

De angrepp av fältsvamp som påvisades utgjordes av den utsädesburna svampen 
Alternaria (svartfläcksjuka) och Botrytis, medan Fusarium ej kunde påvisas, tabell 6. 
Alternariainfektionen var dock mycket begränsad, ofta kan den uppgå till i storleks-
ordningen 15-20 %. I detta fall utgjordes den till stor del av Alternaria linicola 
(Linalternaria).  

Tabell 6. Angrepp av fältsvamp. Medelvärden för sorterna Flanders, Norlin och Antares 
(bladdödad gröda enbart Flanders). 

Angrepp, % Försöksled 

Alternaria varav A. linicola Botrytis 

Skårlagd 1 1 1 

Konventionell  6 2 2 

Modifierad 5 2 1 

Reparbord 4 4 0 

Bladdödad 3 3 0 

Resultaten från grobarhetsanalyserna, tabell 7, tyder på att de mekaniska skadorna  
i regel var av normal omfattning. Alltför intensiv behandling brukar nämligen 
resultera i hög andel abnorma groddar. Roundupbehandlingen synes ej ha på-
verkat grobarheten menligt vilket kan vara fallet om vattenhalten överstiger 30 %. 
I samtliga fall hade det varit möjligt att certifiera frövaran som utsäde genom att 
svampangreppen efter betning genomgående var lägre än 5 %.  

Tabell 7. Grobarhet. Medelvärden för sorterna Flanders, Norlin och Antares (bladdödad 
gröda enbart Flanders). 

Försöksled Grobarhet obetat, 
antalsprocent 

Grobarhet 
betat, 

Svamp efter 
betning, 

 normala abnorma döda antalsprocent % 

Skårlagd 97 3 1 95 0 

Konventionell  97 2 1 93 0 

Modifierad 96 3 1 96 0 

Reparbord 94 4 2 94 1 

Bladdödad 87 11 2 93 0 
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I tabell 8 redovisas resultaten från de kemiska analyserna. Oljehalten var genom-
gående högre i Flanders än i de båda andra sorterna. Beträffande såväl oljehalt 
som fettsyrasammansättning motsvarar resultaten normala värden med skillnader 
mellan försöksleden inom felmarginalen. 

Tabell 8. Oljehalt vid 9 % vattenhalt, fettsyrasammansättning och kadmiuminnehåll. 

Fettsyrasammansättning, % 

Försöksled Sort 
Oljehalt 

% Palmitin Stearin Olein Linol Linolen Arachin Eicosen Behen- 
syra 

Övrigt 
Kadmium
mg/kg ts 

Skårlagd Flanders 43,5 4,8 3,3 13,7 16,8 60,1 0,1 0,2 0,1 0,9  
 Norlin 40,8 4,9 2,7 16,6 14,8 59,6 0,1 0,2 0,1 1,0  
 Antares 40,6 4,3 3,7 15,0 16,3 59,5 0,1 0,2 0,1 0,8  

Konven- 
tionell 

Flanders 
Norlin 

43,6 
40,5 

4,9 
5,0 

3,3 
2,6 

13,6 
17,0 

16,7 
14,6 

60,2 
59,3 

0,1 
0,1 

0,1 
0,2 

0,1 
0,1 

1,0 
1,1 

0,217 
0,325 

 Antares 40,9 4,3 3,7 14,9 16,4 59,3 0,1 0,2 0,1 1,0 0,381 

Modifierad Flanders 43,1 4,8 3,3 14,2 16,7 59,6 0,1 0,2 0,1 1,0  
 Norlin 40,9 5,1 2,6 16,5 14,6 59,8 0,1 0,2 0,1 1,0  
 Antares 40,8 4,3 3,7 14,8 16,3 59,5 0,1 0,2 0,1 1,0  

Reparbord Flanders 42,6 4,6 3,4 14,4 16,9 59,3 0,1 0,1 0,1 1,1  
 Norlin 41,1 5,1 2,7 16,5 14,8 59,7 0,1 0,2 0,1 0,8  
 Antares 41,4 4,5 3,6 14,4 16,4 59,7 0,1 0,2 0,1 1,0  

Bladdödad Flanders 43,2 4,7 3,3 13,7 16,6 60,3 0,1 0,1 0,1 1,1  
 Norlin 41,2 5,0 2,7 16,4 14,5 60,1 0,1 0,2 0,1 0,9  
 Antares 40,5 4,5 3,6 14,8 16,1 59,6 0,1 0,2 0,1 1,0  

Sammanfattande resultat 1997 och 1999 års 
försök 
Under de båda försöksåren rådde likartade förhållanden beträffande grödornas 
utseende och sammansättning. Avkastningen var måttlig under såväl 1997 som 
1999 och grödan var jämnt mogen, cirka 50 cm hög och stod upp. Inslag av rot-
ogräs kunde noteras men eventuell inverkan på skördearbetet motverkades genom 
att förekomsten i huvudsak begränsades till de parceller som bladdödades eller 
skårlades. Förekomsten av fröogräs var ringa men under det sista försöksåret 
förekom arvssäd av havre i rikliga mängder.  

Under båda försöksåren ägde skördetröskningen rum under mitten av september. 
Under 1997 skedde skårläggningen i månadsskiftet augusti-september (vid samma 
tidpunkt som bladdödningen), dvs. cirka två veckor före skördetröskningen. Under 
1999 senarelades skårläggningen med cirka en vecka.  

Beträffande väderleken under skördeperioden förelåg betydande skillnader mellan 
försöksåren. Under de dagar som skördetröskning pågick rådde under 1997 bra 
skördeväder, tack vare bl.a. kraftig blåst, medan 1999 bjöd på mer varierande för-
hållanden. Under perioden mellan skårläggning och skördetröskning var förhåll-
andena snarare det omvända, regn under 1997 respektive vackert väder under 1999.  

Skårläggning skedde utan några omfattande driftsavbrott. Under det första försöks-
året stördes emellertid arbetet av att växtmaterial fastnade i kniv och haspel. Under 
1999 råkade vid ett tillfälle sträng från intilliggande kördrag komma in i maskinen. 
Skårläggarnas arbetsbredder under 1997 och 1999 var 3 respektive 4,5 meter. 
Motsvarande kapaciteter inklusive driftsavbrott uppgick till 1,2 respektive 2,4 ha/h. 
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Under skördetröskningen vållade lindning kring inmatningsskruv och haspel de 
mest tidskrävande driftsavbrotten. Övriga problem bestod i att gröda fastnade i 
skärapparaten eller, vid skörd av skårlagd gröda, att stjälkstumpar anhopades på 
skärbordet respektive att sten kom in på bordet.  

I tabell 9 och figur 6 redovisas kapaciteter för de studerade maskinkoncepten. Av 
betydelse i sammanhanget är att de reparbord som användes vid försöken under 
1997 och 1999 hade 7 % större respektive 20 % mindre arbetsbredd än det 15 fots 
skärbord som användes i övriga försöksled.  I tabell 9 och figur 6 har korrigerats 
för detta genom att räkna om uppmätta kapaciteter vid repning till vad som med 
samma körhastighet hade erhållits med arbetsbredden 15 fot. Jämfört med den 
konventionella skördetröskningen erhölls kapacitetsökningar för bladdödad gröda 
och för reparbordet med i genomsnitt 13 respektive 53 %. Bidragande till detta var 
att det inte uppstod några driftsavbrott för just dessa metoder, varken under 1997 
eller 1999. För övriga försöksled noterades samma kapacitet som med konven-
tionell teknik. 

Tabell 9. Kapaciteter vid skördetröskning inklusive driftsavbrott och tomkörning vid 
vändteg men exklusive tanktömning.  Beträffande reparbordet har kapaciteten om-
räknats för att motsvara samma arbetsbredd (4,5 meter) som i övriga försöksled. 

Kapacitet 
År 1997 År 1999 Medelvärde 

Försöksled 

ha/h ha/h ha/h relativtal 
Skårlagd 1,6 1,5 1,5 100 
Konventionell 1,4 1,7 1,5 100 
Modifierad 1,5 1,5 1,5 100 
Reparbord  2,8 1,9 2,3 153 
Bladdödad 1,7 1,7 1,7 113 
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Figur 6. Kapacitet vid skördetröskning inklusive driftsavbrott och tomkörning vid vändteg 
men exklusive tanktömning. Beträffande reparbordet har kapaciteten omräknats för att 
motsvara samma arbetsbredd (4,5 meter) som i övriga försöksled.   
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Jämfört med övriga metoder erhölls förhöjt spill för den skårlagda grödan liksom  
för den repade, i genomsnitt 7,4 respektive 4,8 procent av biologisk skörd, tabell 10 
och figur 7. För övriga försöksled uppgick spillet till cirka en procent under båda 
försöksåren. Skillnaden mellan försöksåren var emellertid väsentliga. Exempelvis 
medförde det myckna regnet mellan skårläggning och skördetröskning under 1997 
att strängarna blev nedtryckta i stubben vilket försvårade upptagningen. Beträffande 
repningen synes man under det andra försöksåret ha lyckats bättre med anpassning 
av inställningar och körteknik till rådande förhållanden.  

Tabell 10. Spill i procent av biologisk skörd.  

Försöksled År 1997 År 1999 Medelvärde 

Skårlagd 10,6 4,1 7,4 

Konventionell 1,1 0,8 1,0 

Modifierad 0,9 0,9 0,9 

Reparbord 7,3 2,2 4,8 

Bladdödad 1,1 0,8 1,0 
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Figur 7. Spill i procent av biologisk skörd. 
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Figur 8. Vid 1997 års försök blev strängarna kraftigt nedtryckta i stubben vilket försvårade 
upptagningen. Foto: Gunnar Lundin 

Diskussion 1997 och 1999 års försök 
Den höga kapacitet vid repning som uppnåddes i försöket stämmer väl överens 
med tidigare erfarenheter. Undersökningar har visat att kapacitetsökningen i 
förhållande till konventionell teknik som genomsnitt för olika grödor kan antas 
uppgå till cirka 50 % (Lundin, 1993). Reparrotorns förhållandevis intensiva 
behandling av grödan gör emellertid att spillet vid skördetröskans främre delar 
normalt blir åtminstone någon procentenhet högre än för ett konventionellt skär-
bord. Dessa förluster utgörs huvudsakligen av frön som faller till marken vid 
repningsmomentet. Reparrotorns plastfingrar lyckas alltså i regel väl, precis som  
i föreliggande försök, med att lösgöra fröna ifrån plantan. Praktiska erfarenheter 
av repningskonceptet har visat att driftsavbrotten blir ringa så länge linplantorna 
är väl fästade i marken. Vid reparskörd på mulljordar föreligger emellertid risk  
för rotryckning, vilket resulterar i att grödan kan linda sig runt reparrotorn. 

Den huvudsakliga orsaken till driftsavbrott vid skördetröskning av skårlagd gröda, 
dvs. anhopning av avklippt stubb på skärbordet, bottnar i att det är nödvändigt att 
hålla skärapparaten lägre än skårläggarens stubbhöjd. Detta för att få in allt trösk-
gods på skärbordet, dvs. även det som ramlat ner bland stubben. Förutom att den 
avklippta stubben kan stocka sig på skärbordet kan den även vålla problem vid 
rensningen. Korta "tändstickor" har nämligen lätt att finna väg till spannmåls-
tanken. En möjlighet att undvika avklippta halmstumpar skulle kunna vara att 
täcka skärapparaten med en bockad plåt. Skärbordet kan då hållas lågt och endast 
stryka stubben framåt i körriktningen. Tänkbart vore även att använda mycket 
långa axlyftare så att skärapparaten i stället kan hållas ovanför halmstubben. Ett 
mer investeringskrävande alternativ är att förse skördetröskan med pickup istället 
för skärbord.  
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Figur 9. Med reparbordet lyckas man i regel väl med att lösgöra fröna från plantan. 
Försök under 1997, repad gröda till vänster i bilden. Foto: Gunnar Lundin    

Medbringare för inmatningsskruven för försöksledet med det modifierade skär-
bordet utvecklades efter hand under försökets gång. De detaljlösningar som 
provades i parcellerna torde emellertid snarare ha sinkat än underlättat skörde-
tröskningen. Utformning som förelåg vid slutet av 1999 års skörd, dvs. där 
respektive medbringare överlappade änden av anslutande skruvspiral, bedömdes 
däremot vara lämplig. Detta slutliga koncept, som enbart provades efter avslutad 
parcellskörd, bör i synnerhet under besvärliga förhållanden kunna öka skörde-
tröskans kapacitet.  

Arbetsresultatet vid all skördetröskning gynnas av att det material som tas in i 
maskinen är torrt. I försöket var skårläggningens positiva inverkan på halmens 
vattenhalt det mest påtagliga resultatet beträffande fuktighetsförhållanden. Detta 
var särskilt fallet under 1999 års skörd med förhållandevis gynnsamt väder mellan 
tidpunkterna för skårläggning och skördetröskning. Som väntat erhölls även med 
repningstekniken jämförelsevis låga vattenhalter. Detta koncept innebär ju att i 
huvudsak de övre, normalt torrare, delarna av grödan skördas. 

Av de analyserade fältsvamparna dominerade släktet Alternaria (svartfläcksjuka).  
De markanta skillnaderna mellan försöksåren i svampangrepp speglade väderleks-
situationen under den tidsperiod som föregick skördetröskningen. Under 1997 var 
angreppen i storleksordningen 60-70% med de högsta värdena för den skårlagda 
grödan vars frön ju hade jämförelsevis dåliga förutsättningar att torka upp efter 
nederbörd. Under 1999 stannade angreppen vid enstaka procent och där den skår-
lagda grödan klarade sig bäst. De omfattande svampangreppen under det första 
försöksåret medförde att det ej i något fall var möjligt att certifiera frövaran som 
utsäde.  

Analysresultaten för oljehalt och fettsyrasammansättning visade under båda för-
söksåren normala värden med skillnader mellan försöksleden inom felmarginalen. 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 



 25

Oljehalten under det första försöksåret (Antares) var i medeltal 44 %. Under det 
andra försöksåret var den genomsnittliga oljehalten genomgående högst i Flanders, 
43 %, medan motsvarande värde för Norlin och Antares stannade vid 41 %. I sam-
manhanget kan nämnas att Flanders brukar uppvisa jämförelsevis höga värden för 
oljehalt och andel linolensyra. Kadmiumhalten uppgick under 1997 års försök till 
1,32 mg per kg torrsubstans. Det genomsnittliga värdet under 1999 var 0,31 mg per 
kg torrsubstans. Allmänt gäller att kadmiumhalten i skörden i hög grad är beroende 
av förhållandena på växtplatsen. Normalt uppgår kadmiumhalten i svenskt oljelin 
till mellan 0,5 och 1 mg per kg torrsubstans. 

Resultaten för avfallsinnehåll är inte direkt jämförbara mellan försöksåren genom 
att under 1997 enbart det aspirerbara avrenset kvantifierades medan det totala 
avfallsinnehållet bestämdes under 1999. I båda fallen var den repade frövaran 
något sämre rensad än övriga partier. En tänkbar förklaring till detta är den ökade 
belastningen på rensverket som de höga körhastigheterna vid repning innebär. 

En övergripande erfarenhet från försöken är att väderleken under skördeperioden,  
och därmed tröskgodsets fuktighet, hade mycket stor inverkan på arbetsresultatet. 
Linskörden bör därför prioriteras före de flesta andra sysslor på gården. Det ut-
präglade årsmånsberoendet tog sig tydligt uttryck i försöksledet med skårlagd 
gröda. I sammanhanget bör påpekas att grödor på slag alltid innebär en viss risk 
genom att torkningen försvåras i de fall man kommer in i perioder med nederbörds-
rikt väder. Inte minst gäller detta för oljelin genom att skörden infaller så sent på 
växtodlingssäsongen.  Skårläggning torde därför i första hand komma ifråga i de 
fall man vill få en lingröda att vissna ner utan att använda kemikalier. För att öka 
bärgningssäkerheten kan man söka begränsa tiden när grödan ligger på sträng.  
En utgångspunkt skulle kunna vara att uppehållstiden inte bör överstiga perioder 
motsvarande omfattningen av en någorlunda säker väderprognos, dvs. högst 3-5 
dagar. 

 
Figur 10. Linskördens utpräglade väderberoende medför att den bör prioriteras före andra 
sysslor på gården. Helst bör linet tröskas i blåst och/eller solsken. Foto: Gunnar Lundin 
(1997)  
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Slutsatser 1997 och 1999 års försök 
• Fem metoder för skördetröskning av oljelin utvärderades. 

• De mest tidskrävande driftsavbrotten vållades av lindning kring skörde-
tröskans inmatningsskruv och haspel. 

• Skårläggning liksom skördetröskning med reparbord medförde jämförelse-
vis torrt tröskgods. Fröspillet blev dock högst för dessa tekniker.  

• Vid skördetröskning av skårlagd gröda utgjorde anhopningar av avklippt 
stubb på skärbordet den huvudsakliga källan till driftsavbrott. Metoden 
kan komma ifråga för att vid stabila väderförhållanden få en lingröda att 
vissna ner utan användning av kemikalier.  

• Bladdödning av grödan före skörd och i ännu hög grad skördetröskning 
med reparbord medförde kapacitetsökningar.  

• Medbringare för att motverka lindning kring inmatningsskruven bör i 
synnerhet under besvärliga förhållanden kunna öka skördetröskans kapa-
citet. 

• Markanta skillnader i angrepp av svartfläcksjuka mellan försöksåren 
speglade väderlekssituationen under den tidsperiod som föregick skörde-
tröskningen.  

• Väderleken under skördeperioden, och därmed tröskgodsets fuktighet, 
hade mycket stor inverkan på arbetsresultatet. Linskörden bör därför 
prioriteras före andra sysslor på gården. 
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 Bilaga 1 

Fullständiga resultat från 1999 års försök 

Som angetts i det tidigare, genomfördes skördetröskningen huvudsakligen under  
den 14 och 15 september. Dock skördetröskades den bladdödade grödan av sorterna 
Norlin och Antares inte förrän den 20 september. Väderförhållandena efter den 
15 september medförde emellertid att förutsättningarna för den avslutande skörde-
tröskningen ej kunde anses jämförbar med de prov som genomfördes några dagar 
tidigare.  

Mot bakgrund av ovanstående har i föreliggande rapports jämförelser av prestanda 
etc. mellan de olika skördemetoderna resultaten från den 20 september exkluderats. 
Det vill säga att beträffande försöksledet med bladdödad gröda har enbart resultaten 
för sorten Flanders använts. För övriga försöksled har i regel medelvärden för samt-
liga tre sorter beräknats (anges i föreliggande bilaga med fet stil).      

Biologisk fröskörd, 9 % vattenhalt 

Skårlagd Konventionell Modifierad Reparbord Bladdödad
Flanders 1481 1499 1358 1468 1412 1444
Norlin 1118 1230 1113 1317 1237 1203
Antares 1408 1466 1421 1487 1446

Sort Medelvärde

Försöksled

 

Fröspill vid skördetröskning av sorten Flanders, kg/ha 

Form Skårlagd Konventionell Modifierad Reparbord Bladdödad
Frö i kapsel 51 9 9 11 2
Lösa frön 9 2 2 22 100
Summa 60 12 12 33 12

Försöksled
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Avfallshalt i skördad vara, % 

Försöksled Sort
Skårlagd Flanders 4

Norlin 7
Antares 8

Medelv. 6,3

Konventionell Flanders 6
Norlin 12
Antares 12

Medelv. 10

Modifierad Flanders 11
Norlin 8
Antares 12

Medelv. 10,3

Reparbord Flanders 11
Norlin 14
Antares 13

Medelv. 12,7

Bladdödad Flanders 5
Norlin 9
Antares 8  
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Tidsstudier vid skördetröskning 

Skårlagd Flanders 35,3 5,9 1,3 4,5 7
Norlin 30,5 0,3 1,5 4,5 4
Antares 30,5 0 1,5 4,6 6

Medelvärde 32,1 2,1 1,5 4,5 5,7

Konventionell Flanders 32,8 0 1,4 5,0 12
Norlin 25,7 0 1,8 5,6 4
Antares 27,2 0 1,8 5,6 6

Medelvärde 28,5 0,0 1,7 5,4 7,3

Modifierad Flanders 40,4 5,4 1,3 5,3 4
Norlin 29,0 4,3 1,6 5,8 4
Antares 31,6 5,8 1,5 5,5 4

Medelvärde 33,7 5,2 1,5 5,5 4,0

Reparbord Flanders 39,8 0 1,2 6,8 8
Norlin 27,7 0 1,7 7,1 9
Antares 28,6 0 1,6 7,1 13

Medelvärde 32,0 0,0 1,5 7,0 10,0

Bladdödad Flanders 27,2 0 1,7 5,7 8
Norlin 49,7 23,3 0,9 5,5 8

Hastighet i kördraget

Försöksled Sort Total tid, min
Kapacitet, 
ha/h medel, km/h

Driftsavbrott, 
min

variations-
koefficient, %

 

Vattenhalt i frö och halm 

Frö Halm
Skårlagd Flanders 8 12

Norlin 9 14
Antares 9 18

Medelvärde 8 14

Konventionell Flanders 9 47
Norlin 44
Antares 11 49

Medelvärde 10 47

Modifierad Flanders 10 40
Norlin 11 48
Antares 11 48

Medelvärde 11 45

Reparbord Flanders 11 34
Norlin 12 41
Antares 11 38

Medelvärde 11 38

Bladdödad Flanders 9 4
Norlin 12 43
Antares 14 45

Vattenhalt, %
Försöksled Sort

2
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Sundhet, skördad vara  

Försöksled Sort Alternaria, % Därav A. Botrytis, %
linicola, %

Skårlagd Flanders 1 1 2
Norlin 1 0 1
Antares 2 2 0

Medelvärde 1 1 1

Konventionell Flanders 1 1 1
Norlin 12 2 4
Antares 4 2 1

Medelvärde 6 2 2

Modifierad Flanders 4 0 1
Norlin 7 5 2
Antares 4 2 1

Medelvärde 5 2 1

Reparbord Flanders 5 5 0
Norlin 4 3 0
Antares 3 3 1

Medelvärde 4 4 0

Bladdödad Flanders 3 3 0
Norlin 3 1 4
Antares 6 4 1

 

Grobarhet, skördad vara 

Grobarhet Svamp efter
betat, betning, %

Normala Abnorma Döda antalsprocent
Skårlagd Flanders 96 3 1 96 0

Norlin 97 2 1 95
Anatres 97 3 0 93 0

Medelvärde 97 3 1 95 0

Konventionell Flanders 95 4 1 91 0
Norlin 97 2 1 95
Anatres 98 1 1 94 0

Medelvärde 97 2 1 93 0

Modifierad Flanders 97 2 1 94 0
Norlin 95 4 1 96
Anatres 97 2 1 97 0

Medelvärde 96 3 1 96 0

Reparbord Flanders 94 4 2 93 1
Norlin 93 5 2 93
Anatres 95 2 3 97 1

Medelvärde 94 4 2 94

Bladdödad Flanders 87 11 2 93 0
Norlin 96 4 0 97
Anatres 97 2 1 97 1

Försöksled Sort
Grobarhet,obetat, antalsprocent 

0

0

1

0

1

0
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik... 
... är ett industriforskningsinstitut som forskar, utvecklar och informerar inom 
områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner. Vårt arbete ger dig 
bättre beslutsunderlag, stärkt konkurrenskraft och klokare hushållning med 
naturresurserna. 

Vi publicerar regelbundet notiser på vår webbplats om aktuell forskning och 
utveckling vid JTI. Du får notiserna hemskickade gratis om du anmäler dig på 
www.jti.se 

På webbplatsen finns även publikationer som kan läsas och laddas hem gratis, t.ex.: 

JTI-informerar, som kortfattat beskriver ny teknik, nya rön och nya metoder inom 
jordbruk och miljö (4-5 temanr/år). 

JTI-rapporter, som är vetenskapliga sammanställningar över olika projekt. 

Samtliga publikationer kan beställas i tryckt form. JTI-rapporterna och JTI-informerar 
kan beställas som lösnummer. Du kan också prenumerera på JTI-informerar. 

 
För trycksaksbeställningar, prenumerationsärenden m.m.,  

kontakta vår publikationstjänst (SLU Service Publikationer): 
tfn 018 - 67 11 00, fax 018 - 67 35 00 
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