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Sammendrag

Reduceret jordbearbejdning er ikke noget nyt! Iflg. Mc. Conkey et al. (1998) har det været 

praktiseret i de sidste 60 år på de sydlige prærier i Canada. Der er især gjort store fremskridt 

inden for de sidste 20 år, og McConkey et al. forventer, at reduceret jordbearbejdning vil bli-

ve praktiseret på ca. 75 % af Canadas landbrugsareal om 20 år mod de nuværende ca. 30 %. 

Reduceret jordbearbejdning er heller ikke noget nyt i Danmark, men det har formentlig ikke 

været anvendt i lige så mange år som i Canada. Fra begyndelsen af halvfjerdserne og indtil 

midten af firserne var der imidlertid stor interesse i Danmark for reduceret jordbearbejdning 

og direkte såning, og der blev gennemført mange undersøgelser. Men derefter ebbede interes-

sen langsomt ud. 

Interessen har de senere år igen været stærkt stigende; sandsynligvis på grund af ønsket om at 

reducere omkostningerne og arbejdsindsatsen. Der er imidlertid også kommet helt nyt udstyr 

på markedet, der passer til dagens krav. 

Reduktion af energibehovet har i mange år haft politikernes bevågenhed med henblik på at 

reducere landets forbrug af fossile brændsler og at reducere CO2-udslippet. Her kan land-

bruget også yde en indsats, idet landbrugets forbrug af motordiesel er på ca. 238.000 tons, 

svarende til et  CO2-udslip på ca. 751.000 tons.

Udenlandsk litteratur påpeger, at både brændstof- og arbejdsforbruget kan reduceres med mel-

lem 35 og 70 %, afhængigt af metodik og teknik, ved at reducere eller helt undlade jordbear-

bejdning. Tidlige danske undersøgelser viser de samme besparelsesmuligheder. Teknikken og 

metodikken i dag er imidlertid ændret fundamentalt, og maskinerne er meget større og tungere 

end tidligere. 

Der blev derfor i efteråret 2001 påbegyndt et projekt, delvist finansieret af Energistyrelsen, 

med det formål at undersøge mulighederne for energibesparelser ved afgrødeetablering ved 

anvendelse af den nyeste teknologi.

Størstedelen af resultaterne er indsamlet hos forsøgsværter i landbruget, hvor der har været 

monteret brændstof- og tidsmåler på traktoren. I tillæg hertil har traktorføreren noteret areal, 

arbejdsdybde, jordtype, terrænforhold, vejrforhold m.m. Derudover har teknikere fra Forsk-

ningscenter Bygholm gennemført et mindre antal tidsstudier og brændstofmålinger. 

I undersøgelserne er indgået følgende maskintyper: 

Skiveskærssåmaskiner 

Tandskærssåmaskiner 

Stubharver med vingeskær 
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Spaderulleharve 

Tallerkenharve 

Halmstrigle 

Fra tidligere undersøgelser indgår der resultater vedrørende traditionel afgrødeetablering, her-

under rotorharve- og kompaktharvesæt. 

Fra undersøgelsen kan der fremdrages følgende hovedresultater: 

Brændstofforbrug:

Traditionel jordbearbejdning: 40-50  l/ha 

Reduceret jordbearbejdning: 18-35  – 

Direkte såning: 12-14  – 

Arbejdsbehov: 

Traditionel jordbearbejdning: 2,0-3,1 timer/ha 

Reduceret jordbearbejdning med pløjning: 2,0-2,2 – 

Reduceret jordbearbejdning uden pløjning: 1,1-1,7 – 

Direkte såning: 0,8-1,0 – 

Ved reduceret jordbearbejdning kan brændstofforbruget reduceres med 33 til 64 %, afhængigt 

af metode og teknik. Ved direkte såning kan brændstofforbruget reduceres med ca. 70 %. Ar-

bejdsbehovet og CO2-udledningen kan reduceres med nogenlunde de samme procentsatser. 

Brændstofforbruget er ikke entydigt lavere på sandjord end på lerjord. Eksempelvis er der in-

gen forskel grundet jordtype ved såning med Väderstad skiveskærssåmaskine og Köckerling 

tandskærssåmaskine med vingeskær, i modsætning til ved såning med Horsch tandskærsså-

maskine med duetskær.  

De, der sår med skiveskærssåmaskine (Kulti-Seeder og Väderstad), pløjer ofte forud for så-

ning. Der har imidlertid ikke kunnet konstateres en signifikant forskel på brændstofforbruget 

ved såning, uanset om jorden har været pløjet eller harvet forinden.

Brændstofforbruget er signifikant lavere ved såning med Dublet Record Kulti-Seeder end 
med de øvrige såmaskiner. Der er ikke signifikant forskel mellem Vaderstad, Horsch og 
Köckerling såmaskiner. 

Brændstofforbruget er signifikant lavere ved stubharvning i 3-5 cm’s dybde end i 6-8 cm’s 

dybde. Der er ikke signifikant forskel mellem de forskellige fabrikater stubharver, bortset fra 

Kongskilde Vibro Concept og en selvbygget stubharve, hvor brændstofforbruget er henholds-

vis lavere og højere. Det skyldes i begge tilfælde særlige omstændigheder, se detaljer i rap-

porten.
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Der er ikke signifikant forskel i brændstofforbruget mellem sandjord og lerjord ved stubharv-

ning, når arbejdsdybden er den samme. 

Der er ikke signifikant forskel vedrørende brændstofforbruget mellem stubharve, spaderulle-

harve og tallerkenharve. Derimod er brændstofforbruget signifikant lavere ved anvendelse af 

halmstrigle. 

Motorbelastningen er lav ved såning – ofte langt under 70 %, hvilket alt andet lige medfører 

et for højt brændstofforbrug. Dette kan der dog delvis kompenseres for ved at vælge et højt 

gear og lave motoromdrejninger. Ud fra et brændstoføkonomisk synspunkt ville det dog være 

bedre, hvis redskab og traktor passede sammen. Motorbelastningen er derimod væsentlig hø-

jere ved stubharvning, nemlig mellem 70 og 90 %. 

Konklusionen er, at der er store muligheder for at spare brændstof og tilsvarende reducere 

CO2-udslippet. Arbejdsbesparelserne er ligeledes meget store, hvilket er meget vigtigt i efter-

årsperioden, hvor størstedelen af næste års kornavl etableres. De nye systemer er ofte en-

mandsbetjente i modsætning til f.eks. såning med rotorharvesæt, hvor der pløjes umiddelbart 

forud for såning.

Den væsentligste besparelse ved reduceret jordbearbejdning er udeladelse af pløjning. Hvis 

pløjning fortsat indgår i afgrødeetableringen, som det ofte gør ved såning med skiveskærsså-

maskiner, er det meget begrænset, hvad der kan spares af brændstof og arbejdskraft.  

Summary

Reduced tillage is not a new thing! According to McConkey et al., the method has been in use 

for the last 60 years at the southern Canadian prairies. The interest in the method has espe-

cially been increasing over the last 20 years, and McConkey et al. expect that within 20 years, 

reduced tillage will be in use at about 75 % (as compared with the current 30 %) of Canada’s 

farm land.  

Like in Canada, reduced tillage is not a new thing in Denmark, and it has presumably not 

been common for as long as in Canada. From the start of the seventies and until the mid-

eighties, reduced tillage and direct drilling were topics of great interest in Denmark and sub-

ject to several studies. However, as time went by, the interest gradually declined. 

During recent years, the method has again become subject to an increasing interest; presuma-

bly due to the growing desire for achieving cost and labour reductions. Moreover, new types 

of equipment suitable for modern requirements have been introduced on the market.  
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For many years, the issue of energy requirement reductions has attracted great political atten-

tion with a view to reducing the consumption of fossil fuels and the CO2 emission rate on a 

national basis. The agricultural sector may well contribute to this reduction, as the annual 

consumption of motor diesel within agriculture ranges at about 238.000 t (about 107 l/ha), 

which is equivalent to an emission of about 751.000 t. of CO2, or 282 kg CO2/ha .

From international literature it will be seen that, depending on the applied methods and tech-

nology, both the fuel consumption and the labour consumption can be reduced by somewhat 

between 35 and 70 % by reducing or completely omitting tillage. From previous Danish sur-

veys, similar saving potentials can be seen. Today’s technology and methods have, however, 

undergone fundamental changes, and the machines are both much larger and much heavier 

than in the old days. 

Consequently, a project which is partly financed by the Danish Energy Agency, was initiated 

in the autumn of 2001 with the objective of investigating the energy saving potentials in-

volved with the establishment of crops by use of the latest technology. 

Most of the findings were made at test farms, where fuel meters and chronometers were 

mounted on the tractors. In addition to this, the tractor drivers would note down figures for 

area, working depth, soil type, ground and weather conditions, etc. Besides that, technicians 

from Research Centre Bygholm have made a few time studies and measurements on fuel con-

sumption. 

The following machine types were used for the studies: 

Single disc coulter drills 

Hoe tine drills  

Stubble cultivators with wing sweeps 

Finnish rotary harrow 

Disc harrow 

Straw spreader 

Results from previous surveys on traditional crop establishment where rotary and compact 

harrow units were used are also included in the survey. 

The following main results may be emphasized: 

Fuel consumption: 

Traditional tillage: 40-50  l/ha 

Reduced tillage: 18-35  – 

Direct drilling: 12-14  – 
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Labour requirement: 

Traditional tillage: 2.0-3.1 hours/ha 

Reduced tillage with ploughing: 2.0-2.2 – 

Reduced tillage without ploughing: 1.1-1.7 – 

Direct drilling: 0.8-1.0 – 

In the case of reduced tillage, the fuel consumption can be reduced by 33-64 %, depending on 

the method and technique used. In the case of direct drilling, the fuel consumption can be re-

duced by about 70 %. The labour requirement and the CO2 emission can be reduced by nearly 

the same rates per cent. 

The fuel consumption is not uniquely lower on sandy soil than on clay soil. Contrary to what 

would be the case when seeding with Horsch hoe coulter drill with duet wing sweeps, the dif-

ferences involved with seeding with Väderstad single disc coulter drill and Köckerling hoe 

tine drill with wing sweeps will not be determined by the soil type. 

When a single disc coulter drill (Kulti-Seeder or Väderstad) is used for seeding, it is quite 

common to plough the soil in advance. However, no significant differences in the fuel con-

sumption were seen, whether or not the soil had been ploughed or harrowed prior to seeding. 

Significantly lower fuel consumption on seeding was seen for the Dublet Record Kulti-Seeder 

than for the other seed drills. No significant differences between Vaderstad, Horsch and 

Köckerling seed drills were seen. 

The fuel consumption involved with stubble harrowing will be significantly lower at a depth 

of 3-5 cm than at 6-8 cm. Apparently, there has been no significant differences between the 

different stubble cultivator makes, except for Kongskilde Vibro Concept and a home-made 

stubble cultivator, where the fuel consumption was lower and higher, respectively. In both 

cases, however, this was owing to specific conditions, see the report for details. 

When stubble harrowing was carried out at the same working depth on sandy soil and on clay 

soil, no significant differences in the fuel consumption were found. 

Neither could any significant differences in the fuel consumption be seen when stubble culti-

vators, Finnish rotary harrows and disc harrows were used, whereas when a straw spreader 

was used, the fuel consumption turned out to be significantly lower. 

The engine load on seeding is generally low – often less than 70 %, and this may lead to an 

unduly high fuel consumption. To compensate somewhat for this, it might be a good idea to 

change into a higher gear and a lower engine speed. From a fuel saving point of view, how-

ever, the best solution would be to use a matching set of tractor and implement. Contrary to 
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what is seen on seeding, a considerably higher engine load – i.e. between 70 and 90 % – will 

be seen on stubble harrowing. 

It can be concluded that there are good potentials for achieving fuel savings and equivalent 

reductions in the CO2 emission. Significant labour consumption savings can also be achieved, 

which is especially important in the autumn, where the majority of next year’s crop is to be 

established. Contrary to many traditional seeding systems, e.g. the rotary harrow, where the 

ploughing is done immediately before the seeding, most new seeding systems are one-man-

operated.

The most significant savings on reduced tillage can be achieved if ploughing is avoided. If 

ploughing continues to be included in the crop establishment, as it is often the case on seeding 

with single disc coulter drills, the fuel and labour savings involved will be limited. 

Indledning

Interessen for reduceret jordbearbejdning har været stigende i de senere år, bl.a. fordi produk-

tionsomkostningerne kan reduceres betydeligt. Arbejdskraften er desuden en begrænsende 

faktor i august og september, hvor korn og frø høstes, og størstedelen af næste års kornhøst 

etableres. Tidligere undersøgelser fra halvfjerdserne og firserne har i øvrigt vist, at der er store 

energi- og arbejdsbesparelser forbundet med reduceret jordbearbejdning. 

De teknikker, der i dag anvendes til reduceret jordbearbejdning, er væsentligt forskellige fra 

den teknik, der blev anvendt i halvfjerdserne og firserne. Dengang var interessen også stor 

over en periode på 10-15 år, hvorefter den langsomt ebbede ud. Årsagen var formentlig, at det 

var vanskeligt at opretholde udbyttet, ligesom ukrudt kunne være et problem. Den væsentlig-

ste årsag, når det gjaldt direkte såning, var halmafbrændingsforbudet, idet de såmaskiner, der 

var på markedet dengang, ikke kunne arbejde tilfredsstillende i store halmmængder, ligesom 

der var problemer med snegle. 

Brændstofbesparelserne var dengang på mellem 27 og 44 % ved reduceret jordbearbejdning 

og på 72-78 % ved direkte såning. 

Den metodik og teknik, der anvendes i dag, er helt forskellig fra tidligere teknikker og meto-

der. Der er derfor behov for at gennemføre undersøgelser til belysning af energiforbruget ved 

de nyeste metoder og teknikker. Ligeledes er der behov for at belyse de arbejdsmæssige kon-

sekvenser ved reduceret jordbearbejdning eller direkte såning. 

Landbrugets årlige forbrug af motordiesel er på ca. 237.720 tons (10188 TJ), svarende til et 

samlet CO2-udslip på ca. 751.000 tons. Forbruget af motordiesel til jordbearbejdning og så-

ning er antagelig på ca. 76.000 tons, svarende til et CO2-udslip på ca. 240.000 tons.
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Det forventes at brændstofbesparelsen ved anvendelse af de nyeste metoder og teknikker til 

reduceret jordbearbejdning vil være af samme omfang som i de tidligere forsøg. Direkte så-

ning, som det blev gennemført i firserne med skiveskærssåmaskiner, anvendes kun i begræn-

set omfang, men der hvor det gennemføres, forventes brændstofbesparelserne at være lidt la-

vere end i de tidligere forsøg, fordi de skiveskærssåmaskiner, der anvendes i dag, har et 

mindre tryk på skærene, og derfor er det som regel nødvendigt med en øverlig harvning før 

såning.

Projektet gennemføres hovedsagelig af Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugs-

teknik, Forskningscenter Bygholm, men Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri 

og Teknik i Skejby samt LRØ Dansk Landbrugsrådgivning i Horsens deltager i mindre om-

fang, især vedrørende planlægning og resultatformidling. 

Projektet finansieres med 55 % af projektomkostningerne af Energistyrelsen, og resten finan-

sieres i forhold til arbejdsindsats af Danmarks JordbrugsForskning, Landscentret og LRØ. 

Danmarks JordbrugsForskning vil gerne takke følgegruppen, samarbejdspartnere og forsøgs-

værter for et godt og værdifuldt samarbejde under projektforløbet.

Materialer og metoder 

Der er ved Afd. for Jordbrugsteknik gennemført en del undersøgelser vedr. energiforbrug i 

årenes løb, men nogle af dataene herfra er ikke længere brugbare, fordi teknikken ikke længe-

re anvendes. Der er dog stadigvæk en del brugbare data, som vil indgå i de efterfølgende be-

regninger (Nielsen 1981, 1984, 1988), (Pick, Norén, Nielsen, 1989), (Nielsen & Sørensen, 

1994) og Nielsen & Luoma, 2000).  

På nogle områder er der behov for supplerende data, og på andre områder foreligger der ingen 

data. Der er derfor udvalgt forsøgsværter, som fik monteret en brændstofmåler på en traktor. 

Brændstofmåleren er udstyret med et ur således, at tiden også registreres. Hos forsøgsværten 

noterer traktorføreren i et skema de aktuelle data, såsom brændstofforbrug, tid, areal, arbejds-

dybde, kørehastighed, motoromdrejninger, udsæd, gødning, påfyldning, forudgående behand-

ling, jordtype samt jordbunds- og vejrforhold, for hver mark. 

Jordtyper inddeles således: 

Sandjord Jordtype JB 1-4 

Lerjord Jordtype JB 5-7 

Svær lerjord Jordtype JB 8-9 
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Der er gennemført brændstof- og tidsmålinger på følgende maskinfabrikater og -typer: 

Horsch CO4 og CO6, 4 og 6 m såmaskine med duetskær 

Köckerling AT400, 4 m såmaskine med vingeskær 

Väderstad Rapid 400, 4 m såmaskine med skiveskær  

Doublet-Record Kulti-Seeder NS3040, 4 m såmaskine med skiveskær eller tandskær  

Horsch Terrano FG 8 stubharve med vingeskær 

Köckerling SGF Quadro stubharve med vingeskær 

Köckerling SG 9/2 svær stubharve med vingeskær 

Kongskilde Vibroflex/Concept stubharve med vingeskær 

Selvbygget stubharve med Dalbo Dingo harvetænder med vingeskær og bærerulle  

Hankmo spaderulleharve 

Väderstad Carrier CR 650 Disc tallerkenharve med pakker og tromle 

Köckerling halmstrigle.  

Der er desuden gennemført et begrænset antal brændstofmålinger ved opfyldning af brænd-

stoftanken før og efter arbejdets gennemførelse. Ved disse målinger har en tekniker fra Forsk-

ningscenter Bygholm været ude og påfylde brændstof før og efter forsøgets gennemførelse. I 

forbindelse med dette blev der også gennemført tidsstudier. Det drejer sig om følgende: 

Horsch CO4, 4 m såmaskine med duetskær 

Köckerling AT400, 4 m såmaskine med vingeskær 

Väderstad Rapid 400, 4 m såmaskine med skiveskær 

Doublet-Record Kulti-Seeder NS3040, 4 m med skiveskær eller tandskær 

Kongskilde Vibro Concept 2800-70, 7 m stubharve m. vingeskær og rotorsmuldre 

Horsch Terrano FG 8 med stiv efterharve 

Pløjning.

Der er indsamlet data efter de to overstående metoder over 2½ vækstsæson, hvilket vil sige 

3 efterårs- og 2 forårssæsoner. 

I de praktiske målinger indgår der ikke påfyldning og transport af såsæd i hverken brændstof- 

eller tidsforbruget. I de få tilfælde hvor forsøgsværten har inkluderet dette, er det i de følgen-

de beregninger trukket ud. 

Ud over de indsamlede data vil der også blive gjort brug af allerede foreliggende data. Det 

drejer sig især om data vedrørende følgende arbejdsoperationer: 

Såning med alm. såmaskine, rotorharve og kompaktharve 

Pløjning, harvning, tromling og sprøjtning 

Gødskning

I tabel 1 er vist brændstofforbruget ved en række markoperationer fra en FAO rapport (Pick, 

Norén, Nielsen 1989). I rapporten er der indsamlet energidata fra 14 europæiske lande samt 
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fra Tyrkiet og New Zealand. Tabel 1, der er del af det danske bidrag til rapporten, er hovedsa-

gelig baseret på undersøgelser på Forskningscenter Bygholm. Mange af disse data er ikke 

længere aktuelle, fordi maskinerne ikke markedsføres mere. De kan dog ofte anvendes i rela-

tion til større eller lignende maskiner, hvis der foretages supplerende dataindsamling.  

Tabel 1. Brændstofforbrug ved markoperationer. Korn1

Brændstofforbrug 

l/time l/ha 
Maskintype 

Nominel 
arbejds- 
bredde

m

Eff. køre-
hastighed

km/time

Arbejds-
dybde 

cm

Kapacitet
(brutto)

ha/time gns. "s" **) gns. "s" **)

Samlet
areal

ha

Direkte såmaskine 2,6 14,6 4-6 2,2 12,7 2,9 6,4 1,3 65 

Direkte såmaskine 4,0 14,6 4-6 4,3 17,9 3,4 4,6 0,6 102 

Alm. radsåmaskine 4,0 9,3 2-4 2,1 4,9 1,4 2,6 0,7 75 

Kombisåmaskine 3,0 11,0 2-4 1,4 8,7 1,2 6,4 0,7 72 

Harvetandssåmaskine 4,0 9,3 2-4 2,1 6,4 0,9 3,6 0,6 13 

Harvetandssåmaskine 3,0 9,0 2-4 1,8 6,4 0,9 3,6 0,6 9 

Rotorharve m. såmaskine*) 3,0 8,0 2-4 1,5 12,1 - 8,3 - - 

Kunstgødningsspreder*) 6,0 10,0 - 5,3 4,3 - 1,7 - - 

Roesåmaskine, énkorn 4,0 4,5 2-3 2,2 2,6 - 1,3 - 6 

Cambridgetromle 6,0 7,5 - 3,8 6,2 2,8 1,8 1,2 41 

Spidsharve, 10 led, slæbe 10,0 9,6 2-3 6,2 10,9 - 2,0 - 76 

Skrælleplov 3-furet 1,1 8,3 10-12 0,6 8,1 - 15,5 - 3 

Alm. plov, 3-furet 1,1 6,2 20-22 0,5 9,2 2,0 19,6 2,0 25 

Vendeplov, 3-furet 1,1 6,2 20-22 0,5 9,0 1,1 19,5 2,2 23 

Kultivator 5,6 8,0 6-8 3,0 10,3 1,3 3,8 1,1 27 

Fræser med såmaskine 3,0 6,8 5-7 1,5 9,6 2,7 7,2 0,8 18 

Fræser med såmaskine 2,3 7,1 5-7 1,1 9,1 1,5 9,4 2,9 37 

Spaderulleharve 2,5 11,0 5-8 2,3 9,9 2,8 4,7 0,9 56 

Tallerkenharve 2,3 7,8 6-8 1,9 12,2 2,2 7,3 1,2 16 

Tallerkenharve 2,6 7,8 5-8 1,7 9,9 1,8 6,3 0,9 38 

Stubharve 4,3 9,1 6-8 2,8 10,0 0,7 4,0 0,8 20 

Stubharve 3,3 9,1 6-10 2,4 10,5 1,8 4,9 0,9 112 

Såbedsharve 5,6 9,3 4-7 3,8 9,6 2,1 2,8 1,0 150 

Marksprøjte 12,0 9,2 - 4,1 5,6 - 1,5 - - 
*)  Indirekte beregnet brændstofforbrug. **) Standardspredning 
1)  Kilde: FAO Rapport. REUR Technical Series 10. Energy Consumption and Input-Output Relations of Field 

Operations, 1989. 

I tabel 2 er der vist data fra en undersøgelse fra begyndelsen af halvfemserne (Nielsen & Sø-

rensen 1994). I tabellen indgår nyere teknikker som rotorharvesæt, kompaktharvesæt, stub-

harve beregnet for nedmuldning af halm, vendeplov med jordpakker, langfingerharve til me-

kanisk ukrudtsbekæmpelse m.m. Disse data er stadigvæk valide, men der er kommet væsent-

lig større maskiner på markedet siden dengang, som måske har indflydelse på brændstoffor-

bruget.

De fleste målinger i tabel 1 og 2 er baseret på, at traktoren har været forsynet med brændstof-

måler, eller at brændstoftanken fyldes op før og efter målingen. Der er dog også gennemført 

indirekte målinger, baseret på arbejdsbehov, traktorstørrelse, specifikt brændstofforbrug og 
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motorbelastning. Arbejdsbehovet kan i de fleste tilfælde beregnes i edb-programmet DRIFT 

(Nielsen & Sørensen, 1993), hvis traktorstørrelsen kendes, og det specifikke brændstofforbrug 

kan som regel læses i OECD’s traktor testrapporter. Det vanskelige ved metoden er at vurde-

re, hvor stor motorbelastningen vil være under de givne forhold, idet det kræver en vis erfa-

ring med og et vist kendskab til det pågældende arbejde samt den benyttede traktor. 

Tabel 2. Brændstofforbrug målt ved markforsøg1) 

Brændstofforbrug 

l/ha 
Arbejds-
bredde

m

Eff.  
køreha-
stighed 

km/time l/time Gns.

Antal
målin-

ger

Std.
spred-
ning

Konfi-
dens-

interval

Bemærk-
ninger

Stubharve med enkelt  
spaderulleefterharve 2,9 9,0 12,3 6,6 39 1,6 6,1-7,1  

Stubharve med 4-akslet  
spaderulleefterharve 2,5 9,0 12,2 7,7 34 1,7 7,1-8,3  

Stubharve med langfinger- 
efterharve 3,5 8,9 12,1 6,3 14 1,0 5,7-6,9  

Marksprøjte, 600 l tank 12,0 5,9 4,0 1,1 23 0,9 0,7-1,5  
Båndsprøjte, 600 l tank 4,0 6,4 - 1,4 2 - -
Vendeplov med jordpakker 3-f.14" 5,8 12,6 24,0 36 3,4 22,9-25,1  
Rotorharve med såmaskine, korn 3,0 7,5 14,3 12,5 12 1,4 11,5-13,4  
Kompaktharve med såmaskine, 
korn 3,0 6,8 8,8 7,8 8 0,8 7,1-8,4  

Såbedsharve 5,6 9,7 10,4 3,4 4 1,4 1,4-5,3  
Liftophængt gødningsspreder 12,0 8,0 8,0 1,8 5 0,4 1,4-2,3  
Langfinger ukrudtsharve 6,0 8,4 5,9 1,9 16 0,4 1,7-2,1 10 mm tænder
Langfinger ukrudtsharve 9,0 9,0 9,5 1,8 10 0,3 1,5-2,0 7 mm tænder 
Netstrigle ukrudtsharve 6,0 8,9 6,3 2,0 5 0,4 1,5-2,4  
Mejetærsker 4,5 - 13,6 16,5 17 6,2 11,1-17,4 Alle afgrøder
Rækkekultivator (roer) 4,0 4,0 - 3,0 2 - -
Gyllevogn med spredebom,  
10 t nettolast 12,0 3,8 9,9 6,6 16 1,4 5,8-7,3 Sprede + 

transport 
1)  Kilde: Beretning nr. 59, tabel 32. Grønne marker. Driftstekniske analyser og modelsimuleringer. Statens 

Jordbrugstekniske Forsøg, 1994.  
NB: Der er gennemført supplerende pløjeforsøg i efteråret 2003 med traktor med halvautomatisk gearkasse. 
Dette har ikke ændret på de data der foreligger i nærværende tabel 

Det indirekte brændstofforbrug kan beregnes efter følgende ligning: 

F = Brændstofforbrug, kg/time 

P = Effekt på PTO-akslen, kW 

s = Specifikt brændstofforbrug, g/kWh 

m = Motorbelastning, % 

Model for beregning af arbejdsbehov og traktortimer ved jordbearbejdning:

1000

msP
F

qhsk
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A  =  Arbejdsbehov, min. 

h  =  Markstørrelse, ha 

v  =  Effektiv kørehastighed, km/time 

e  =  Effektiv arbejdsbredde, m 

p  =  Vendinger, min./vending 

b  =  Markbredde, m 

n  =  Antal vendinger pr. omgang, antal 

a  =  Parameter, der er afhængig af markform og køremønster, konstant 

k  =  Vendinger i forbindelse med behandling af forageren, min./mark  

s  =  Afgøde-/jordbundsstop, justering, kontrol, pasning af maskine mm., min./ha 

q  =  Personlige pauser, normalt 5 % tillæg  

Når brændstofforbruget og arbejdsbehovet pr. time kendes, kan brændstofforbruget pr. ha be-

regnes. Der er imidlertid mange faktorer, såsom jordtype, jordstruktur, vejrforhold, jordfug-

tighed, terræn, afgrøde, traktortype (2/4WD), traktorstørrelse, transmission, traktor/redskab 

relation, køreteknik, traktorfører mm., der påvirker brændstofforbruget. Brændstofforbruget er 

således ikke en stabil størrelse fra måling til måling, men ved at gennemføre målinger over en 

årrække kan der med tiden opnås tilfredsstillende resultater med de variationer, der forekom-

mer som følge af førnævnte faktorer. 

Når brændstofforbruget og traktorstørrelsen kendes, kan belastningen af traktoren beregnes 

efter nedenstående ligning. Dette kan være en god indikator på, om traktoren er af en passen-

de størrelse til den pågældende opgave. Man skal dog være opmærksom på, at nedenstående 

beregning er en gennemsnitsberegning, baseret på hovedarbejde, vendinger, stop, tilsyn, juste-

ringer, kontrol m.m. Under arbejde vil belastningen være højere. 

s

vl
P

1000

P  =  kW 

l  =  Brændstofforbrug, l/time 

v  =  Vægtfylde, kg/l 

s  =  Specifikt brændstofforbrug, g/kWh 

De indsamlede data fra forsøgsværterne og tidsstudierne bearbejdes med henblik på beregning 

af gennemsnit, spredning og konfidensinterval vedr. brændstofforbrug, arbejdsbehov og kapa-

citet. De indsamlede data deles først og fremmest op efter maskintype, for at de før nævnte 

beregninger kan gennemføres, men også for, at de forskellige maskintyper kan sammenlignes. 

Derudover undersøges det, om jordtypen eller nogle af de andre forhold, som er registreret, 

har indflydelse på brændstofforbruget, arbejdsbehovet og kapaciteten.
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Der gennemføres desuden udvalgte scenarieanalyser til belysning af samlet brændstofforbrug, 

arbejdsbehov og kapacitet for jordbearbejdning, såning og plantepleje ved anvendelse af for-

skellige teknikker og metodikker, og der trækkes paralleller over til tidligere undersøgelser. 

Formålet hermed er at kunne sammenligne forskellige systemløsninger og vurdere konse-

kvenserne heraf.

Litteratur

Reduceret jordbearbejdning er ikke noget nyt. Således skriver McConkey et.al (McConkey 

et.al, 1998), at der har været gennemført reduceret jordbearbejdning i de sidste 60 år på de 

sydlige prærier i Canada. Der er gjort store fremskridt de sidste 20 år, og reduceret jordbear-

bejdning vil formentlig omfatte ca. 75 % af arealet om 20 år mod de nuværende 30 %. I både 

Canada og USA praktiseres reduceret jordbearbejdning især i de områder, hvor der er stor ri-

siko for vand- og vinderosion. I Europa var der stor interesse for reduceret jordbearbejdning i 

halvfjerdserne og langt op i firserne, hvorefter interessen dalede. I de senere år er interessen 

imidlertid øget kraftigt igen, formentlig på grund af, at der er udviklet ny teknik, men sand-

synligvis også på grund af ønsket om at reducere omkostningerne.  

Der findes megen især ældre litteratur vedr. reduceret jordbearbejdning og 0-jordbearbejd-

ning, men når det drejer sig om metodik, teknik, arbejde og energi, er det begrænset, hvad der 

findes af især nyere litteratur. De fleste artikler drejer sig om de biologiske sammenhænge så-

som udbytte, ukrudt, skadedyr, sygdomme jordstruktur m.m., hvorimod teknik og energi kun 

omtales meget kort eller slet ikke.  

Ældre litteratur 

Af ældre litteratur nævner Koeller (Koeller, 1989), at der kan spares op til 70 % af både ener-

gi og arbejde, uden at udbyttet ændres signifikant. Han nævner desuden, at rettidighed er vig-

tigt, og at de største problemer er halm, ukrudt, våd jord og pakning. Nedmuldning af halm er 

et større problem forud for vintersæd end forud for vårsæd. I forsøgene, der er gennemført fra 

1973-1984 på University of Stuttgart-Hohenheim, indgik pløjning, stubharvning og fræsning i 

forskellige kombinationer. 

Ligeledes fra den ældre litteratur nævner Ball (Ball, 1987), at reduceret jordbearbejdning og 

direkte såning i England begrænser sig til jorder, hvor traditionel jordbearbejdning er vanske-

lig på grund af f.eks. stenede jorder. Metoden er i øjeblikket på retur på grund af halmafbræn-

dingsforbud. Ved reduceret jordbearbejdning kan brændstofforbruget reduceres med op til 

54 % og ved direkte såning op til 71 %. Arbejdsbehovet reduceres tilsvarende. Udbyttet er på 

niveau med udbyttet ved konventionel jordbearbejdning eller lidt mindre. De største proble-

mer er jordpakning, halmnedmuldning og ukrudt. I undersøgelsen indgik direkte såning, stub-

harvning, skrællepløjning, dybpløjning, såbedsharvning, bredsåning og radsåning i forskellige 

kombinationer. 
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Bonciarelli (Bonciarelli et.al, 1989) nævner bl.a., at 5 års forsøg i Italien har vist, at brænd-

stofbesparelsen ved reduceret jordbearbejdning på mellem 18 og 80 %, afhængigt af metodik. 

Kapaciteten øgedes tilsvarende med brændstofbesparelsen. Udbyttet var på niveau med ud-

byttet ved konventionel jordbearbejdning, undtagen hvor der blev anvendt mejselplov i 

30 cm’s dybde, hvor udbyttet var 11 % mindre. Undersøgelsen blev gennemført i et område i 

Italien, hvor det ofte er meget tørt. I undersøgelsen indgik dybpløjning i 45-55 cm’s dybde, 

skrællepløjning i 30 cm’s dybde, mejselpløjning i 30 cm’s dybde og tallerkenharvning i 

10 cm’s dybde. 

Wiedemann (Wiedemann et.al, 1986) har gennemført en undersøgelse med henblik på at re-

ducere antal behandlinger, tilpasse traktor og redskab samt optimere kørslen. Dette resulterede 

i en brændstofbesparelse på 35 % og en besparelse i trækkraftbehov på 27 % ved dyrkning af 

bomuld i Texas. 

I Danmark blev der i halvfjerdserne og firserne gennemført en lang række undersøgelser vedr. 

reduceret jordbearbejdning og direkte såning, bl.a. vedr. brændstofforbrug, arbejdsbehov, tek-

nik og metodik (Nielsen & Luoma, 2000) Brændstofbesparelserne dengang var på mellem 27 

og 44 % ved reduceret jordbearbejdning og på mellem 72 og 78 % ved direkte såning. Ar-

bejdsbesparelserne var af samme størrelsesorden. I undersøgelserne indgik skiveskærs-

såmaskine, fræsesåmaskine, radsåmaskine, stubharve, tallerkenharve og spaderulleharve. Der 

var egentlig ikke tekniske problemer med at gennemføre de forskellige behandlinger i et sæd-

skifte med korn, raps og roer eller ensidig korndyrkning, men udbytterne lå ofte i underkanten 

af konventionel jordbearbejdning, ligesom ukrudt kunne være et problem. Angreb af snegle 

kunne også være et problem ved direkte såning. Der blev ikke nedmuldet halm i disse forsøg, 

hvilket sikkert kunne have givet problemer. Udbytterne var lidt lavere eller på niveau med 

udbyttet ved konventionel jordbearbejdning. 

Der er også i regi af CIGR og med støtte fra FAO gennemført sammenlignende analyser ved-

rørende arbejdsforbruget og energiforbruget i Europa (Palonen & Oksanen, 1993). Analyserne 

viste bl.a., at der er meget store variationer landene imellem, hvilket eksempelvis skyldes for-

skellige jordbundsforhold, jordtyper, teknik og metodik. Det gennemsnitlige brændstoffor-

brug var på 95 l/ha for vårbyg og 101 l/ha for vinterhvede, varierende fra 73 l/ha i Tjekkoslo-

vakiet til 102 l/ha i Ungarn for vårbyg. I Finland var brændstofforbruget på 125 l/ha i vårbyg 

inkl. korntørring.

Ovenstående undersøgelse er i stor udstrækning baseret på en FAO-udredning fra 1989 (Pick 

et.al, 1989), der omfatter energiforbruget i planteproduktionen fra 14 europæiske lande samt 

fra Tyrkiet og New Zealand. Brændstofforbruget er baseret på enkeltoperationer, som derefter 

er sammensat til en helhed for den enkelte afgrøde. I denne udredning indgår også reduceret 

jordbearbejdning og direkte såning fra Danmark, England, New Zealand og Sverige. Under-

søgelserne fra disse lande viser samstemmende, at der er store energibesparelser at hente ved 

reduceret jordbearbejdning og direkte såning. 
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Nyere litteratur 

I Polen er der gennemført en undersøgelse over energieffektivitet (Kordas, 1999) i et sæd-

skifte med sukkerroer, vinterhvede, ærter og triticale. Undersøgelsen omfatter traditionel 

jordbearbejdning og direkte såning. Energieffektiviteten udtrykkes som input/output-rela-

tionerne. Hvis traditionel jordbearbejdning sættes relativt til 100, vil direkte såning være mel-

lem 34 og 47, afhængigt af metodikken. Der er ingen udbytteforskel mellem behandlingerne. 

I Kroatien er der gennemført et toårigt forsøg med fem forskellige jordbearbejdningsmetoder i 

majs og hvede (Kosutic et.al, 2001). Undersøgelsen viste, at brændstofforbruget kan reduce-

res med op til 28 % ved reduceret jordbearbejdning og med op til 83 % ved direkte såning. 

Udbyttet har kun i et af forsøgene været signifikant lavere end ved konventionel jordbear-

bejdning. Der er ikke konstateret problemer med ukrudt, men der gøres opmærksomt på, at 

undersøgelsen kun har løbet i to år. 

Ved universitetet i Kiel gennemføres i øjeblikket undersøgelser med forskellige kombina-

tionssæt af jordbearbejdningsredskaber og såmaskiner (Weissbach, 2003). De foreløbige re-

sultater viser, at brændstofforbruget ved konventionel jordbearbejdning og såning er på 

37,2 l/ha. Dette kan reduceres til mellem 35,6 og 21,6 l/ha, afhængigt af teknik og metodik. 

Undersøgelser af op til 18-års varighed ved universitetet i Giessen i Tyskland (Tebrügge et.al,

1999) viser bl.a., at brændstofforbruget ved konventionel jordbearbejdning er på 35 l/ha, mens 

det er på 14-25 l/ha ved forskellige varianter af reduceret jordbearbejdning og 6 l/ha ved 

0-jordbearbejdning. Arbejdsbehovet ved konventionel jordbearbejdning er på 2 timer/ha, 

mens det er 0,7-1,0 timer/ha ved forskellige typer af reduceret jordbearbejdning og kun 

0,4 timer/ha ved 0-jordbearbejdning. Hjulsporene dækker tilsammen 79 % af arealet i konven-

tionel jordbearbejdning og fra 30-40 % ved reduceret jordbearbejdning, mens hjulsporene kun 

dækker 13 % ved 0-jordbearbejdning. Af afgrøderester i 0-5 cm’s dybde er der ved konventi-

onel jordbearbejdning 0 %, ved reduceret jordbearbejdning er der 60-90 %, og ved 0-jordbe-

arbejdning er der 100 %. Det anses for meget vigtigt, at afgrøderesterne ligger i de allerøver-

ste jordlag. 

Knigh (Knigh, 2002) nævner, at der er store besparelser at hente ved at ændre metodik fra 

konventionel jordbearbejdning til 0-jordbearbejdning. Det gælder både arbejde, maskiner og 

energi. Knigh nævner således, at arbejdsbehovet er på 0,4-0,6 timer/acre ved konventionel 

jordbearbejdning, men at det kan reduceres til 0,1-0,3 timer/acre ved 0-jordbearbejdning. 

Weise og Bourarach (Weise og Bourarach, 1999) beskriver meget detaljeret jordbearbejd-

ningsudstyr, dele af udstyr og kombinationer af udstyr, som er anvendt i forbindelse med for-

søg, udført i USA. Herunder skriver de bl.a., at arbejdsbehovet kan reduceres med 65 % hen-

holdsvis 43% ved 0-jordbearbejdning og reduceret jordbearbejdning, sammenlignet med 

konventionel jordbearbejdning. Ligeledes kan energibehovet reduceres fra mere end 
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90 kWh/ha til omkring 60 kWh/ha ved reduceret jordbearbejdning og til ca. 10 kWh/ha ved 

0-jordbearbejdning.

Som tidligere nævnt, er der mange faktorer, der påvirker de data, der indsamles i praksis, og 

derfor kan det være vanskeligt at sammenligne forskellige maskintyper og systemer. Dette 

søger Audsley (Audsley, 2000) at eliminere ved at foretage indirekte beregninger. Han be-

skriver systematisk en metode til at beregne energiforbruget baseret på en lang række oplys-

ninger som f.eks. traktorfabrikat og størrelse (kW), motorbelastning (%), kapacitet (ha/time), 

specifikt brændstofforbrug (g/kWh), jordtype (indeks), arbejdsdybde (cm), jordbundsforhold, 

dæk, traktor/redskab tilpasning m.m. I beregningerne indgår også det indirekte energiforbrug 

som f.eks. herbicider og handelsgødning. 

I Holland er der udviklet en model til indirekte beregning af brændstofforbruget for de 8 mest 

dyrkede afgrøder (Vink & Bosma, 1996). Formålet var at undersøge, hvilke faktorer der har 

mest indflydelse på brændstofforbruget samt, hvorledes brændstofforbruget kan reduceres. I 

modellen indgår bl.a. andet følgende: specifikt brændstofforbrug, trækkraftsbehov, køre-

hastighed, RPM, arbejdsbehov, kapacitet, arbejdsbredde, jordtype, traktortype, m.m. Motor-

belastning og dermed brændstofforbruget beregnes på grundlag af tiden, der medgår til ho-

vedarbejde, vendinger, tomkørsel, pauser m.m. 

I Tyskland udgives hvert år en opdateret samling af data vedr. driftsplanlægning i landbruget 

(KTBL 2003). I denne bog indgår bl.a. arbejdsdata og brændstofdata for enkeltoperationer og 

afgrøder. Det er en meget omfangsrig samling af data, og det vil være muligt selv at sammen-

sætte de enkelte behandlinger og dermed beregne brændstofforbruget og arbejdsbehovet for 

ens egen situation. 

Ovenstående litteratur viser gennemgående, at der er store energi- og arbejdsbesparelser at 

hente ved at ændre jordbearbejdningsstrategi hen imod reduceret jordbearbejdning eller direk-

te såning. Desuden vil kapaciteten øges væsentligt. Udbyttet ser ikke ud til at blive påvirket i 

negativ retning, men der vil stilles meget større krav til driftslederen, hvilket indikerer, at der 

kan være et behov for specielle kurser i alternative jordbearbejdningsstrategier og -metoder.  

Der er ofte problemer med at skaffe valide brændstofdata, fordi det er kostbart og tidskræven-

de at indsamle data fra praksis eller i forsøg. Derfor kan indirekte beregninger anvendes, men 

for at disse skal være troværdige, er der behov for mange andre typer af data, som måske er 

lige så vanskelige at fremskaffe.  

Landbrugets Rådgivningscenter har i 2001 gennemført en spørgeundersøgelse hos 15 bedrif-

ter, der anvender Horsch, Köckerling og Väderstad såmaskiner (Nielsen et.al, 2001). Af un-

dersøgelsen fremgår det bl.a., at maskinerne har en stor kapacitet, at markens bæreevne for-

bedres, når der ikke pløjes, at tandskærssåmaskinen kan så under ekstreme forhold med store 



20

halmmængde, at behovet for stubbehandling øges, at brændstofforbruget er lavere end ved 

pløjning, og at omkostningerne kan reduceres med ca. 300 kr./ha.  

Resultater

De data, der er indsamlet i projektperioden, er ret omfattende, og de vil i det store og hele væ-

re dækkende. Der kan dog være tilfælde, hvor datagrundlaget er for lille til at sandsynliggøre 

et sikkert datagrundlag. Dette skyldes bl.a. terræn-, jordbunds- og vejrforhold, som vi ikke er 

herre over, samt at indsamlingen af data er afhængig af forsøgsværternes muligheder og inte-

resser. Markform og markstørrelse har også indflydelse på resultaterne.

I det følgende præsenteres resultaterne for de enkelte maskintyper, hvorefter scenarieanaly-

serne for hele jordbearbejdningsprocessen præsenteres, og systemerne sammenlignes. 

Doublet Record Kulti-Seeder såmaskine 

Kulti-Seeder er en fuldbredde-såmaskine med skiveskær eller tandskær til såning direkte i 

pløjet jord eller i opharvet ikke-pløjet jord. Maskinen er forrest udstyret med planerplanke 

med tænder og bagest med langfingerharve og pakvalse. Såmaskinen er en lettere type end 

f.eks. Väderstad.

Der er i alt gennemført 43 registreringer, omfattende 365 ha, heraf 28 med tandskærssåmaski-

nen og 15 med skiveskærssåmaskinen. Påfyldning af såsæd indgår ikke i arbejds- og brænd-

stofforbruget.

Hvad angår tandskærssåmaskinen, var markerne lidt bakkede, og jorden var tør til fedtet 

under såningen. Vejrforholdene var vekslende med sol og blæst. Det var især i efteråret 2001, 

at vejrforholdene ikke var gode, men det har ikke påvirket brændstofforbruget. 

Hvad angår skiveskærssåmaskinen, var terrænet fladt, jorden var tør, og jordoverfladen var 

jævn til ujævn. Vejret var vekslende med sol og blæst. 

Tandskærssåmaskine og skiveskærssåmaskine. Lerjord  

Tabel 3 viser resultaterne for begge typer såmaskiner på lerjord. Tandskærssåmaskinen var 

udstyret med planerplanke med tænder og pakvalse. Undersøgelserne omfatter to for-

søgsserier i pløjet jord. Traktoren var i den ene forsøgsserie udstyret med en fuldbredde-

frontmonteret jordpakker og planerudstyr i forbindelse med såningen. I den anden forsøgsse-

rie anvendtes der ikke frontpakker. Brændstofforbruget var på 8,8 l/ha, når der blev anvendt 

frontpakker og 4,1 l/ha, når der ikke blev anvendt frontpakker. Det vil sige, at brændstoffor-

bruget ved anvendelse af frontpakkeren har været på 4,7 l/ha. I forsøgsserien, hvor der ikke 

blev anvendt frontpakker, blev jorden tromlet efter pløjning. Ifølge tabel 1 er brændstoffor-

bruget ved tromling 1,8 l/ha med en cambridge-tromle. Ved nærværende forsøg blev der an-
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vendt en crosskill-tromle, hvor det indirekte brændstofforbrug er beregnet til 2,5 l/ha. Uanset 

hvilke af disse to tal der anvendes, har brændstofforbruget været væsentlig højere ved anven-

delse af en frontpakker end ved en separat tromling. Der spares imidlertid en arbejdsgang ved 

at anvende en frontpakker idet arbejdsbehovet ved tromling med en 6,3 m tromle og en 63 

kW traktor, som blev anvendt i forsøget, er på ca. 16 min/ha. Arbejdsforbruget ved såning ser 

imidlertid ud til at være lidt større når der anvendes frontpakker så den reelle besparelse er 

kun på 10-11 min/ha. 

Tabel 3.  Doublet Record Kulti-Seeder 4 m såmaskine med tandskær eller skiveskær.  

 Pløjet eller harvet. Lerjord. Korn 

 Tandskær  Skiveskær 

 Pløjet  Pløjet Harvet 

Lerjord Lerjord  Lerjord Lerjord 

uden pakker med pakker  uden pakker uden pakker

Brændstofforbrug, l/ha 4,1 8,8  5,5 5,7 

Brændstofforbrug, l/time 9,8 16,9  19,4 15,5 

Arbejdsforbrug, min/ha 26 32  17 23 

Kapacitet, ha/time 2,4 1,9  3,7 2,9 

Traktorstørrelse, kW 92 92  98 90 

Udtaget effekt, kW 33 57  65 52 

Motorbelastning, % 36 62  66 58 

Motoromdrejninger, rpm 1664 2042  1900 2183 

Kørehastighed, km/time 11 9  11 10 

Sådybde, cm 6,0 5,7  2,8 4,1 

Med skiveskærssåmaskinen er der gennemført forsøg med og uden pløjning. Brændstoffor-

bruget er målt til 5,7 l/ha, hvor jorden kun er harvet, og 5,5 l/ha, hvor jorden kun er pløjet.

Arbejdsforbruget og dermed kapaciteten varierer meget, men kørehastigheden er stort set den 

samme, bortset fra, hvor der anvendes jordpakker. Det er således andre faktorer som mark-

form, markstørrelse, justeringer stop, m.m., der har påvirket arbejdsforbruget. 

Traktorstørrelsen har ikke været væsentlig forskellig, men motorbelastningen har derimod va-

rieret meget. Den meget lave belastning på 36 % ved såning med tandskærssåmaskine og 

uden frontpakker på traktoren tyder på, at traktoren reelt er alt for stor til det pågældende ar-

bejde. Dette er der imidlertid kompenseret for ved et meget lavt motoromdrejningstal. 

Sådybden har været meget større med tandskærssåmaskinen end med skiveskærssåmaskinen, 

hvor den på pløjet jord kun har været 2,8 cm.  
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Jordtype

Det ser ikke ud til, at brændstofforbruget i l/ha påvirkes af, om jorden er pløjet eller harvet, se 

tabel 3. Der er derfor ikke skelnet mellem, om jorden har været pløjet eller harvet i de to 

første kolonner i tabel 4, hvorimod harvet jord og sandjord er trukket ud i kolonne 3. Lige 

meget hvordan materialet inddeles, er der imidlertid ikke noget der tyder på, at der er væsent-

lige forskelle i brændstofforbruget i l/ha, uanset om det er sandjord eller lerjord, eller om jor-

den er pløjet eller harvet. 

Tabel 4.  Doublet Record Kulti-Seeder 4 m såmaskine med skiveskær 

Sandjord eller lerjord. Harvet eller pløjet. Korn 

 Skiveskær 

Pløjet eller 
harvet

Pløjet eller 
harvet

Harvet

 Sandjord Lerjord Sandjord 

Brændstofforbrug, l/ha 5,6 5,6 5,7 
Brændstofforbrug, l/time 19 13 15 
Arbejdsforbrug, min/ha 17 27 23 
Kapacitet, ha/time 3,6 2,5 2,9 
Traktorstørrelse, kW 98 85 90 
Udtaget effekt, kW 65 45 52 
Motorbelastning, % 66 53 58 
Motoromdrejninger, rpm 1900 2183 2183 
Kørehastighed, km/time 12 9 10 
Sådybde, cm 3,3 4,3 4,1 

Arbejdsforbruget og kapaciteten varierer meget, hvilket til dels skyldes forskellige køreha-

stigheder, men også faktorer som markform, markstørrelse m.m. har haft indflydelse på resul-

tatet. 

Traktorstørrelsen har varieret fra 85 til 98 kW, mens den udtagne effekt har varieret fra 45 til 

65 kW, svarende til en motorbelastning på mellem 53 og 66 %. Det er en temmelig lav mo-

torbelastning, og det tyder på, at hastigheden med den anvendte traktor sagtens kunne være 

12 km/time eller endnu højere, hvilket traktorføreren dog ikke har anset for at være accepta-

belt.

Sådybden har i to af forsøgsserierne været godt 4 cm, mens den har været 1 cm mindre i en af 

forsøgsserierne. Dette kan have haft en vis påvirkning på brændstofforbruget og motorbelast-

ningen.

Afrunding

Der findes mere detaljerede data i appendiks i tabellerne A1-A6. I disse tabeller indgår "Ant. 

obs.", "Gns.", "Standardspredning" og "Konfidensinterval". Det skal bemærkes, at en "obs.", 

som anvendes i tabellerne, er lig med en registrering, som nævnt tidligere i teksten. En regi-
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strering omfatter et antal forskellige målinger og notater, som forsøgsværten har gennemført 

ved hvert forsøg. Disse resultater vil sammen med de ovenstående tabeller indgå i de følgende 

bemærkninger.

Korn:

Brændstofforbrug i l/ha: Der er signifikant forskel mellem tandskær uden pakker og 

tandskær med pakker på lerjord 

Brændstofforbrug i l/ha: Der er signifikant forskel mellem tandskær uden pakker og 

skiveskær uden pakker 

Brændstofforbrug i l/ha: Tandskær med pakker er signifikant højere end de øvrige 

uden pakker 

Brændstofforbrug i l/ha: Der er ingen signifikant forskel mellem sandjord og lerjord 

Brændstofforbrug i l/ha: Der er ingen signifikant forskel, uanset om jorden er pløjet 

eller harvet 

Arbejdsforbrug og kapacitet: Der er ingen signifikant forskel, fordi spredningen er 

stor

Traktorstørrelse: Der er ingen signifikant forskel på grund af stor spredning 

Kørehastighed: I tabel 3 er der ingen signifikant forskel, men i tabel 4 er kørehastig-

heden signifikant lavere på lerjord end på sandjord

Sådybde: Der er ingen signifikant forskel. 

Det kan undre, at brændstofforbruget er lavere med tandskær end med skiveskær. Traktoren 

og brændstofmåleren, der blev anvendt til tandskærssåmaskinen er imidlertid testet i DJF's la-

boratorium, og der blev ikke fundet fejl. Der foreligger også mange målinger, så resultaterne 

må anses for at være korrekte. Det skal dog bemærkes, at undersøgelserne med tandskærsså-

maskinen kun er gennemført hos en forsøgsvært, hvilket dog ikke umiddelbart burde være en 

ulempe.  

Väderstad såmaskine 

Väderstad såmaskine er forsynet med skiveskær, der kan så i ubearbejdet, harvet eller pløjet 

jord. I ubearbejdet jord skal halmen være snittet eller fjernet, og jorden må ikke være for hård, 

tør eller sammenpakket, idet skærtrykket kun er på ca. 100 kg mod ca. 200 kg på de i halv-

fjerdserne og firserne anvendte direkte såmaskiner, som f.eks. Massey Ferguson. Såmaskinen 

kan udstyres med en fuldbredde- eller en central såkasse. Såmaskinen er forrest udstyret med 

harvetænder og planerplanke. Derefter følger de takkede skiveskær, en pakvalse bestående af 

gummihjul og en efterharve.  

Undersøgelserne har omfattet 58 registreringer omfattende 746 ha. Heraf er der 38 registre-

ringer hvor jorden er pløjet, 14 hvor jorden kun er harvet og 6 hvor der ikke er foretaget no-

gen jordbearbejdning. Det kan undre, at så mange har pløjet før såning, men det er tilsynela-

dende den mest anvendte metode. I undersøgelserne indgår jordtyperne JB 1-4, som er 
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sandjord, JB 5-7, som er lerjord og JB 8-9, som er svær lerjord. Markerne har været jævne til 

ujævne. Såbeddet har hovedsagelig været tørt, men der er også registreret såbed, der har været 

meget våde (efterår 2001). Der har været sol, overskyet og blæst. Påfyldning af såsæd indgår 

ikke i arbejds- og brændstofforbruget 

Jordbearbejdning

Tabel 5 viser resultaterne i relation til bearbejdningen før såning. Til sammenligning indgår 

alle målinger uanset bearbejdning og jordtype. Det gennemsnitlige brændstofforbrug for alle 

målinger er på 8,3 l/ha. Hvis jorden er pløjet, er brændstofforbruget lidt højere, mens det er 

lidt lavere, hvis jorden er harvet og endnu lavere, hvis jorden ikke er bearbejdet. 

Arbejdsforbruget er registreret til 22 minutter/ha, svarende til en kapacitet på 2,9 ha/time. Ar-

bejdsforbruget er lidt lavere og kapaciteten lidt højere ved direkte såning, formentlig fordi kø-

rehastigheden har været noget højere.

Traktorstørrelsen er egentlig motorstørrelsen, angivet af producenten. Det er ikke et udtryk for 

trækkraftbehovet, men derimod den traktorstørrelse, der er anvendt i praksis. Traktorstørrel-

sen har varieret voldsomt, nemlig fra 182 kW til 243 kW. Motorbelastningen har været meget 

lav, hvilket tyder på, at de anvendte traktorer har været alt for store. Dette giver umiddelbart 

en dårlig brændstoføkonomi, men det kan der delvis kompenseres for ved at reducere motor-

omdrejningerne og vælge et højere gear (Kristiansen og Nielsen, 1986). Det skal også be-

mærkes, at belastningen under spidsbelastning er væsentlig højere end gennemsnitsbelastnin-

gen, som er vist i tabel 4. Motorydelsen kan heller ikke udnyttes fuldt ud, idet der i motor-

ydelsen ikke indgår tab i transmission og gearkasse. 

Sådybden er på ca. 4 cm og der er ikke de store forskelle mellem de forskellige behandlinger. 

Tabel 5.  Väderstad Rapid 4 m skiveskærssåmaskinen 

 Bearbejdning før såning, alle jordtyper. Korn  

 Alle jordtyper 

 Alle målinger Pløjet Harvet Direkte  
såning

Brændstofforbrug, l/ha 8,3 8,6 7,9 6,8 
Brændstofforbrug, l/time 22,8 23,3 22,5 20,1 
Arbejdsforbrug, min/ha 22 22 22 20 
Kapacitet, ha/time 2,9 2,8 2,9 3,2 
Traktorstørrelse, kW 200 182 229 243 
Udtaget effekt, kW 77 78 76 68 
Motorbelastning, % 38 43 33 28 
Motoromdrejninger, rpm 1913 1907 1936 1900 
Kørehastighed, km/time 12 11 13 15 
Sådybde, cm 4,0 3,9 4,1 3,7 
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Jordtype

Der er gennemført forsøg på forskellige jordtyper og disse er sammenlignet med resultaterne 

fra alle målinger uanset jordtype og behandling, hvilket fremgår af tabel 6. Som det er vist i 

tabellen stiger brændstofforbruget i l/ha jævnt fra sandjord til svær lerjord, men stigningen er 

ikke ret stor. 

Arbejdsforbruget og kapaciteten er næsten ens uanset jordtype selvom kørehastigheden varie-

rer en del. Det samme kan ikke siges om traktorstørrelse idet den har varieret fra 185 kW til 

231 kW – størst på sandjord og mindst på svær lerjord, hvilket ikke er særlig logisk. Motorbe-

lastningen har været på mellem 32 og 42 %, hvilket er lavt. 

Tabel 6.  Väderstad Rapid 4 m skiveskærssåmaskinen.  

 Jordtype, alle behandlinger. Korn 

 Alle typer behandlinger 

Alle
målinger 

Sandjord Lerjord Svær  
lerjord 

Brændstofforbrug, l/ha 8,3 7,8 8,2 8,7 
Brændstofforbrug, l/time 22,8 22,0 24,0 22,1 
Arbejdsforbrug, min/ha 22 22 21 23 
Kapacitet, ha/time 2,9 2,9 3,0 2,7 
Traktorstørrelse, kW 200 231 191 185 
Udtaget effekt, kW 77 74 81 74 
Motorbelastning, %, gns. 38 32 42 40 
Motoromdrejninger, rpm 1913 1880 1933 1916 
Kørehastighed, km/time 12 14 12 11 
Sådybde, cm 4,0 3,8 3,9 4,2 

Sådybden er på ca. 4 cm, varierede fra 3,8 på sandjord til 4,2 cm på svær lerjord. 

I tabel 6 er der ikke skelnet mellem, om jorden er harvet eller pløjet før såning. Ved yderligere 

opdeling af de indsamlede data fås følgende resultater vedrørende brændstofforbruget: 

Pløjning før såning: Korn 

Sandjord:  gns.  7,8  l/ha 

Lerjord:  gns.  8,7  l/ha 

Svær lerjord gns.  9,4  l/ha 

Harvning før såning: Korn 

Sandjord:  gns.  9,0  l/ha  (2 obs.) 

Lerjord:  gns.  7,9  l/ha  (4 obs.) 

Svær lerjord gns.  7,6  l/ha 
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Direkte såning: Korn 

Sandjord:  gns.  6,7  l/ha  (3 obs.) 

Lerjord:  gns.  5,1  l/ha  (2 obs.) 

Svær lerjord gns.  10,5  l/ha  (1 obs) 

Ærter, raps og græsfrø 

Der er gennemført nogle få forsøg vedrørende ærter, raps og græsfrø, men antallet af registre-

ringer er begrænset, og resultaterne må derfor tages med et vist forbehold. Som der fremgår af 

tabel 7, er brændstofforbruget noget højere ved såning af ærter end ved såning af korn. Det 

skyldes formentlig, at ærterne er sået dybere end kornet. Brændstofforbruget ved såning af 

raps er derimod noget mindre, formentlig på grund af en mindre arbejdsdybde. Brændstoffor-

bruget ved såning af græsfrø er noget større end ved såning af raps, hvilket det egentlig ikke 

burde være. Der foreligger imidlertid kun én måling, så resultatet må tages med et vist forbe-

hold. Arbejdsforbruget ved såning af græsfrø er meget stort – det burde ikke være større end 

ved såning af raps. Kørehastigheden ved såning af ærter er den samme som ved såning af 

korn, hvorimod kørehastigheden ved såning af raps og græsfrø er noget større. Motorbelast-

ningen er i alle tilfælde lav, hvilket alt andet lige medfører et større brændstofforbrug end 

nødvendigt, men der kan i nogen grad kompenseres for dette ved at nedsætte motoromdrej-

ningerne.

Tabel 7.  Väderstad Rapid 4 m skiveskærssåmaskinen.  

 Korn, ærter, raps og græsfrø. Alle jordtyper og behandlinger 

 Korn Ærter Raps Græsfrø 

 Alle målinger 

Brændstofforbrug, l/ha 8,3 9,6 6,1 8,9 

Brændstofforbrug, l/time 22,8 23,8 25,8 20,0 

Arbejdsforbrug, min/ha 22 24 14 27 

Kapacitet, ha/time 2,9 2,5 4,2 2,3 

Traktorstørrelse, kW 200 195 195 243 

Udtaget effekt, kW 77 80 87 67 

Motorbelastning, %  38 41 44 28 

Motoromdrejninger, rpm 1913 1988 1900 1800 

Kørehastighed, km/time 12 12 14 14 

Sådybde, cm 4,0 6,8 2,0 2,0 

 Afrunding 

Der findes mere detaljerede data i appendiks i tabellerne A7-A25. I disse tabeller indgår "Ant. 

obs.", "Gns.", "Standardspredning" og "Konfidensinterval". Det skal bemærkes, at en "obs.", 

som anvendes i tabellerne, er lig med en registrering, som nævnt tidligere i teksten. En regi-

strering omfatter et antal forskellige målinger og notater, som forsøgsværten har gennemført 
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ved hvert forsøg. Disse resultater vil sammen med de ovenstående tabeller indgå i de følgende 

bemærkninger.

Korn:

Brændstofforbrug i l/ha: Der er ikke signifikant forskel mellem pløjet eller harvet 

jord eller direkte såning 

Brændstofforbrug i l/ha: Der er ikke signifikant forskel mellem jordtyper, når alle 

behandlinger indgår 

Brændstofforbrug i l/ha: Der er signifikant forskel mellem sandjord og svær lerjord, 

når der kun harves 

Arbejdsforbrug og kapacitet: Der er ikke signifikant forskel mellem pløjet eller har-

vet jord eller direkte såning 

Arbejdsforbrug og kapacitet: Der er ikke signifikant forskel mellem jordtyper 

Kørehastigheden er signifikant højere på sandjord end på de øvrige jordtyper, hvilket 

måske skyldes, at traktoren er signifikant større 

Kørehastigheden: Der er signifikant forskel mellem alle kørehastigheder i relation til 

pløjning, harvning og direkte såning. Stigende kørehastighed i nævnte rækkefølge. 

Sådybde: Der er ingen signifikant forskel mellem jordtyper 

Sådybde: Der er ingen signifikant forskel mellem pløjning, harvning og direkte så-

ning

Hvor såbeddet har været meget vådt, har brændstofforbruget på svær lerjord været 

signifikant større (10,5 l/ha) end på sandjord og lerjord.

Ærter, raps og græsfrø: 

Brændstofforbrug i l/ha: Der er signifikant forskel mellem korn og ærter, men ellers 

er der ingen forskel 

Arbejdsforbrug og kapacitet: Arbejdsforbruget er signifikant lavere og kapaciteten 

signifikant højere ved såning af raps end ved såning af korn og ærter 

Kørehastighed: Der er ingen signifikante forskelle

Såbybde: Sådybden er signifikant forskellig fra sådybden ved såning af korn. 

Horsch såmaskine 

Horsch såmaskine er udstyret med en central såkasse, og der kan påbygges en beholder til 

flydende gødning. Maskinen er udstyret med blæser til transport af korn ud til såskærene. Det 

er en tandskærssåmaskine med duetskær. Duet vil sige, at der kan sås og placeres både korn 

og gødning samtidig. Den flydende gødning placeres i et bånd under kernerne. Kernerne pla-

ceres i et bånd på begge sider af gødningsstrengen, men knapt så dybt. 

Jordtyperne er opdelt i 3 kategorier, nemlig sandjord (JB 1-4), lerjord (JB 5-7) og svær lerjord 

(JB 8-9). Terrænet har hovedsagelig være fladt, men på enkelte marker har terrænet været 

bakket til meget bakket. Såbeddet har været tørt i de fleste tilfælde, men der er forekommet 



28

tilfælde, hvor såbeddet ikke har været særlig godt, især i efteråret 2001, hvor det var meget 

vådt. Der er dog ikke signifikant forskel på brændstofforbruget i efteråret 2001, sammenlignet 

med de øvrige registreringer. Vejrforholdene har været blæst, sol og overskyet med en enkelt 

regnbyge ind imellem. 

Der er i alt gennemført 48 registreringer, omfattende 824 ha. Heraf er der 12 registreringer 

med 6 m såmaskine og 36 registreringer med 4 m såmaskine. Påfyldning af såsæd indgår ikke 

i arbejds- og brændstofforbruget. 

Jordbearbejdning

I tabel 8 er der vist resultater vedrørende såning med en 4 m Horsch tandskærssåmaskine med 

duetskær. I tabellen indgår alle målinger, uanset jordtype eller jordbearbejdning før såning. 

Det fremgår heraf, at brændstofforbruget i gennemsnit for alle målinger er på 7,6 l/ha. Hvis 

jorden har været pløjet forud for såningen, er brændstofforbruget lidt lavere, hvilket ikke er 

logisk. Der er dog kun 3 målinger, hvor jorden har været pløjet. Hvis jorden kun har været 

harvet før såningen, er brændstofforbruget på 7,6 til 7,7 l/ha, afhængig af, om der er blevet til-

ført flydende gødning eller ej – altså ingen forskel.

Arbejdsforbruget har været noget lavere, hvor jorden var pløjet før såningen. Det skyldes 

formentlig en lidt højere kørehastighed ved såning, hvad årsagen end måtte være. Markform, 

markstørrelse og effektivitet kan også have haft indflydelse på arbejdsforbruget. Der er ikke 

noget, der indikerer, at arbejdsforbruget skulle have været lavere, hvor der var pløjet end hvor 

der var harvet før såningen.

Tabel 8.  Horsch 4 m tandskærssåmaskine med duetskær. 

 Jordbearbejdning før såning. Alle jordtyper. Korn 

 Alle jordtyper 

 Alle  

målinger 

Pløjet 1) Harvet Harvet + 

fl. gødning 

Brændstofforbrug, l/ha 7,6 7,0 7,6 7,7 

Brændstofforbrug, l/time 26,1 32,2 25,5 22,9 

Arbejdsforbrug, min/ha 17 12 18 19 

Kapacitet, ha/time 3,7 5,1 3,5 3,2 

Traktorstørrelse, kW 154 165 153 153 

Udtaget effekt, kW 88 108 86 77 

Motorbelastning, %  57 66 56 50 

Motoromdrejninger, rpm 1991 1925 1996 1900 

Kørehastighed, km/time 13 14 13 11 

Sådybde, cm 4,4 5,0 4,4 4,3 
1) Kun 3 registreringer 
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Kørehastigheden er generelt høj, hvilket kræver jævne marker, hvis det ellers skal være mu-

ligt for traktorføreren at have et nogenlunde komfortabelt arbejdsmiljø. Kørehastigheden er 

noget lavere, hvor der samtidig nedfældes flydende gødning. Der er ganske vist ikke noget, 

der indikerer, at kørehastigheden skulle være lavere, men det samlede udstyr er noget tungere, 

fordi der også medbringes flydende gødning.  

Kapaciteten er beregnet til 3,2-3,7 ha/time, bortset fra i det pløjede område, hvor kapaciteten 

er på 5,1 ha/time. Der er ikke korrigeret for de forskelligheder, der opstår i praksis, såsom 

markform, markstørrelse, tomkørsel, vendinger, kontrol, stop m.m. En korrektion vil først ske 

i forbindelse med scenarieanalyserne senere i rapporten. 

Traktorstørrelsen er på mellem 165 og 153 kW, og motorbelastningen er på mellem 50 og 

66 %. Belastningen på 50 % er lav, mens det begynder at nærme sig et acceptabelt niveau ved 

en belastning på 70 %. Traktorerne er således rigelig store til den pågældende opgave. 

Sådybden er på godt 4 cm. Dog er den lidt dybere, hvor der er pløjet. 

Jordtype

Undersøgelsen har omfattet sandjord, lerjord og svær lerjord. Desuden er der gennemført 

10 registreringer med en 6 m såmaskine. Resultaterne, der fremgår af tabel 9, viser, at brænd-

stofforbruget i l/ha er lavest på sandjord og størst på lerjord. Det er ikke overraskende, men at 

brændstofforbruget er lavere på svær lerjord end på lerjord, var ikke forventet. Årsagen hertil 

kan ikke tydes på grundlag af de foreliggende data og informationer. Brændstofforbruget i 

l/ha er lidt lavere med 6 m såmaskinen end med 4 m såmaskinen. 

Tabel 9.  Horsch 4 og 6 m tandskærssåmaskine med duetskær. 

 Jordtype, alle bearbejdninger. Korn 

 Alle typer behandlinger 

 4 m såmaskine 6 m såmaskine.  

Jorden er kun harvet 

 Sand Ler Sv. ler Ler 

Brændstofforbrug, l/ha 6,6 9,0 7,4 8,2 

Brændstofforbrug, l/time 23,8 30,0 24,4 44,1 

Arbejdsforbrug, min/ha 17 18 17 11 

Kapacitet, ha/time 3,7 3,5 3,8 6,2 

Traktorstørrelse, kW 150 154 162 206 

Udtaget effekt, kW 80 101 82 148 

Motorbelastning, %  53 65 51 72 

Motoromdrejninger, rpm 2077 1878 1900 1860 

Kørehastighed, km/time 14 13 12 12 

Sådybde, cm 4,2 4,6 4,6 4,0 
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Arbejdsforbruget og dermed kapaciteten er på ca. samme niveau, uanset om det drejer sig om 

sandjord, lerjord eller svær lerjord, nemlig 17-18 min/ha og en kapacitet på 3,5 til 3,8 ha/time. 

Arbejdsforbruget er væsentlig mindre og kapaciteten væsentlig større med 6 m såmaskinen 

end med 4 m såmaskinen, hvilket også var forventet. 

Kørehastigheden er på ca. 14 km/time på sandjord og 12-13 km/time på lerjord og svær ler-

jord. Det er under alle omstændigheder en høj kørehastighed, der kræver en god, affjedret 

traktorkabine for, at traktorføreren kan holde ud at køre time efter time. 

Traktorstørrelsen er på mellem 150 og 162 kW med 4 m såmaskinen og på godt 200 kW med 

6 m såmaskinen. Motorbelastningen har været størst ved såning med 6 m såmaskinen, nemlig 

72 %, hvilket må anses for at være passende. Der er således i gennemsnit udtaget 148 kW ved 

såning med 6 m såmaskinen. Motorbelastningen ved såning med 4 m såmaskinen er på mel-

lem 51 og 65 %, hvilket især ved den lave belastning er for lavt, hvis traktoren skal udnyttes 

optimalt. Et passende gearvalg og lave motoromdrejninger kan imidlertid rette noget op på 

dette, hvilket der på lerjord og svær lerjord syntes at være taget højde for. 

Sådybden er 4 til 4½ cm, hvilket må anses som passende og i hvert fald på samme niveau som 

set tidligere.  

Hestebønner og raps 

Der er gennemført nogle få forsøg med såning af hestebønner og raps. Den væsentligste for-

skel i relation til såning af korn er sådybden, der for hestebønner er noteret til 8,5 cm og for 

raps til 1,5 cm, se tabel 10. Brændstofforbruget er væsentlig højere ved såning af hestebønner 

end ved såning af korn, og brændstofforbruget er væsentlig lavere ved såning af raps end ved 

såning af korn. Kapaciteten er lidt lavere ved såning af hestebønner end ved såning af korn, 

formentlig fordi kørehastigheden er lidt lavere, se tabel 9.  

Ved såning af raps med 6 m såmaskinen, se tabel 10, er kapaciteten også mindre end ved så-

ning af korn, se tabel 9 sidste kolonne, på trods af, at kørehastigheden er størst ved såning af 

raps. Dette er ikke umiddelbart logisk, men det må skyldes de stedlige forhold, såsom mark-

form, markstørrelse, effektivitet m.m. 
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Tabel 10. Horsch tandskærssåmaskine med duetskær. 

 Hestebønner og raps 

 Hestebønner 

Pløjet

Sand/ler

4 m såmaskine 

Raps

Harvet

Ler

6 m såmaskine 

Brændstofforbrug, l/ha 10,4 5,8 

Brændstofforbrug, l/time 31 34 

Arbejdsforbrug, min/ha 20 10 

Kapacitet, ha/time 3,0 5,9 

Traktorstørrelse, kW 147 206 

Udtaget effekt, kW 105 114 

Motorbelastning, % 71 55 

Motoromdrejninger, rpm 2100 1900 

Kørehastighed, km/time 11 15 

Sådybde, cm 8,5 1,5 

Afrunding

Der findes mere detaljerede data i appendiks i tabellerne A26-A36. I disse tabeller indgår 

"Ant. obs.", "Gns.", "Standardspredning" og "Konfidensinterval". Det skal bemærkes, at en 

"obs.”, som anvendes i tabellerne, er lig med en registrering, som nævnt tidligere i teksten. En 

registrering omfatter et antal forskellige målinger og notater, som forsøgsværten har gennem-

ført ved hvert forsøg. Disse resultater vil sammen med de ovenstående tabeller indgå i de føl-

gende bemærkninger. 

Hvor ikke andet er nævnt drejer det sig om korn. 

Brændstofforbrug i l/ha: Der er ikke signifikant forskel på om jorden har været pløjet 

eller harvet, eller om der er blevet tilført flydende gødning 

Brændstofforbrug i l/ha: Brændstofforbruget er signifikant lavere på sandjord end på 

lerjord for både 4 og 6 m såmaskinerne. Der er ikke signifikant forskel fra såning på 

svær lerjord 

Brændstofforbrug i l/ha: Det er signifikant højere ved såning af hestebønner end ved 

såning af korn 

Brændstofforbrug i l/ha: Det er signifikant lavere ved såning af raps end ved såning 

af korn 

Brændstofforbrug i l/ha: Der er ikke signifikant forskel mellem 4 og 6 m såmaski-

nerne

Arbejdsforbrug og kapacitet: Arbejdsforbruget er signifikant lavere og kapaciteten 

signifikant højere ved såning på pløjet jord end ved såning på harvet jord. Det skyl-

des formentlig faktorer som markform, markstørrelse, stop, justeringer m.m., idet kø-

rehastigheden ikke er signifikant forskellig 
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Arbejdsforbrug og kapacitet: Der er ikke signifikant forskel på jordtype. 

Arbejdsforbrug og kapacitet: Arbejdsforbruget er signifikant højere og kapaciteten 

signifikant lavere ved såning af hestebønner end ved såning af korn 

Kørehastighed: Kørehastigheden er signifikant højere på sandjord end på lerjord og 

svær lerjord. 

Motoromdrejningstallet (rpm)  er signifikant højere på sandjord end på lerjord og 

svær lerjord 

Traktorstørrelse: Der er ingen signifikant forskel i traktorstørrelsen for 4 m såmaski-

ner. Den er derimod væsentlig større for 6 m såmaskiner, men da den samme traktor 

er blevet anvendt i alle forsøgene, kan der ikke laves nogen statistik herfor.

Der er ikke nogen signifikant forskel vedr. sådybden. 

Der er kun gennemført fem registreringer vedrørende pløjning, af hvilke tre vedrører korn og 

to vedrører hestebønner. Der er også kun foretaget to registreringer for såning af raps på har-

vet jord. De opnåede resultater bør derfor tages med et vist forbehold, se detaljer i appendiks. 

Köckerling såmaskine 

Köckerling såmaskine er en tandskærssåmaskine med vingeskær og fuld gennemskæring. 

Hvert såaggregat, der forrest består af en bred bærerulle, efterfulgt af et vingeskær, er selv-

stændigt ophængt og arbejder således uafhængigt af de øvrige såaggregater. Kernerne blæses 

ud gennem to rør og fordeles af et fordelerhoved i en bred vifte under vingeskæret. Såmaski-

nen er udstyret med en central såkasse med såvalse og blæser.  

Der er i alt gennemført 31 registreringer, omfattende 339 ha, heraf 25 med korn og 6 med 

raps.

Jordtyperne er opdelt i tre kategorier, nemlig sandjord (JB 1-4), lerjord (JB 5-7) og svær ler-

jord (JB 8-9). Terrænet har hovedsagelig være fladt, såbeddet har været jævnt, jorden har væ-

ret tør, og vejret har været med sol og blæst. Altså noget nær optimale forhold, selvom der i 

efteråret 2001 forekom dårlige jordbunds- og vejrforhold. Der indgår ikke påfyldning af så-

sæd i de følgende resultater. 

Jordtype, korn 

Som et udgangspunkt indgår alle registreringer, og derefter opdeles registreringerne efter for-

skellige kriterier. Resultaterne, der fremgår af tabel 11, viser, at brændstofforbruget for alle 

målinger er på 8,5 l/ha. Ved opdeling i jordtyper er brændstofforbruget næsten det samme for 

sandjord og svær lerjord, mens det er noget lavere på lerjord.

Arbejdsforbruget er også noget lavere på lerjord på trods af, at kørehastigheden ikke adskiller 

sig fra de øvrige resultater. Måske skyldes forskellen faktorer som markform, markstørrelse 

og effektivitet.
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Tabel 11.  Köckerling 4 m såmaskine med vingeskær. 

 Jordtype, alle målinger, harvet. Korn 

 Alle Harvet 

 målinger Sand Ler Svær ler 

Brændstofforbrug, l/ha 8,5 8,8 7,8 8,5 

Brændstofforbrug, l/time 28,4 27,4 28,8 29,5 

Arbejdsforbrug, min/ha 18 19 16 17 

Kapacitet, ha/time 3,4 3,2 3,8 3,5 

Traktorstørrelse, kW 138 128 149 149 

Udtaget effekt, kW 95 92 97 99 

Motorbelastning, %  69 72 65 67 

Motoromdrejninger, rpm 2122 2047 2200 2186 

Kørehastighed, km/time 12 12 12 13 

Sådybde, cm 4,9 4,9 4,9 4,7 

Kapaciteten er med en kørehastighed på 12-13 km/time fra 3,2 til 3,8 ha/time. Der har ikke 

været nævneværdig forskel på kørehastigheden, hvilket vil sige, at kapaciteten er den samme, 

uanset om det er sandjord, lerjord eller svær lerjord. Sådybden, der er på 4,5 til 5,0 cm, er hel-

ler ikke væsentlig forskellig de forskellige jordtyper imellem.  

Traktorstørrelsen, der er på mellem 128 og 149 kW, er mindst på sandjord. Den udtagne ef-

fekt er på mellem 92 og 99 kW – mindst på sandjord og størst på svær lerjord. Motorbelast-

ningen er rimelig høj, især på sandjord, hvor den er på 72 %.

Jordtype, raps 

Der er gennemført seks forsøg med såning af vinterraps. Heraf er der tilført gylle før såning i 

tre af forsøgene, se tabel 12. Brændstofforbruget er på 8,8 l/ha i gennemsnit for alle målinger. 

Ved inddeling i sandjord og lerjord viser det sig, at brændstofforbruget er størst på sandjord, 

men det kan skyldes, at der netop her er tilført gylle før såning. Arbejdsforbruget er også lidt 

større og kapaciteten tilsvarende mindre på sandjord. Kørehastigheden er ligeledes lidt mindre 

på sandjord end på de andre jordtyper, måske på grund af et lidt højere hjulslip. Alle disse 

forskelligheder kan skyldes tilførslen af gylle umiddelbart før såning, men det er naturligvis 

kun en antagelse.

Traktorstørrelsen har i gennemsnit været på 135 kW, og den udtagne effekt har i alle tilfælde 

været på 84 kW. Det er noget lavere end ved kornsåning, hvilket formentlig er en følge af den 

mindre sådybde på ca. 3 cm. Motorbelastningen varierer fra 57 til 69 %, hvilket er i underkan-

ten af det ønskelige på 70-75 %. Det vil sige, at traktorerne har været rigelig store. 
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Tabel 12.  Köckerling 4 m såmaskine med vingeskær. 

 Raps: Jordtype, alle målinger, harvet 

 Alle Harvet 

 Målinger Sand1) Ler 

Brændstofforbrug, l/ha 8,8 9,5 8,1 

Brændstofforbrug, l/time 25,0 24,9 25,1 

Arbejdsforbrug, min/ha 21 23 20 

Kapacitet, ha/time 2,9 2,6 3,1 

Traktorstørrelse, kW 135 122 148 

Udtaget effekt, kW 84 84 84 

Motorbelastning, % 62 69 57 

Motoromdrejninger, rpm 1998 2073 1885 

Kørehastighed, km/time 12 11 13 

Sådybde, cm 2,9 3,0 2,8 
1) Der er tilført gylle før såning 

Afrunding

Der er gennemført registreringer på både sandjord, lerjord og svær lerjord. Bortset fra i efter-

året 2001, hvor det var meget vådt, har vejrforholdene været noget nær optimale. Målingerne 

har omfattet såning af korn og raps. 

Der findes mere detaljerede data i Appendiks A i tabellerne A37-A45. I disse tabeller indgår 

"Ant. obs.", "Gns.", "Standardspredning" og "Konfidensinterval". Det skal bemærkes, at en 

"obs. ", som anvendes i tabellerne, er lig med en registrering, som nævnt tidligere i teksten. 

En registrering omfatter et antal forskellige målinger og notater, som forsøgsværten har gen-

nemført ved hvert forsøg. Disse resultater vil sammen med de ovenstående tabeller indgå i de 

følgende bemærkninger. 

Hvor andet ikke er nævnt, drejer det sig om kornsåning. 

Brændstofforbrug i l/ha: Der er ikke signifikant forskel vedrørende jordtype 

Brændstofforbrug i l/ha: Der er ikke signifikant forskel mellem såning af korn og 

raps

Arbejdsforbruget er signifikant større ved såning af raps på sandjord, hvor der er til-

ført gylle, end ved såning af raps på lerjord 

Kapaciteten er signifikant lavere ved såning af raps på sandjord, hvor der er tilført 

gylle, end ved såning af raps på lerjord. 

Kørehastigheden er signifikant lavere ved såning af raps på sandjord, der er tilført 

gylle, end ved såning af raps på lerjord 

Sådybden er signifikant mindre ved såning af raps end ved såning af korn 
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De signifikante forskelle ved såning af raps på sandjord, hvor der er tilført gylle, 

skyldes formentlig gyllen, og ikke, at det er sandjord. Datamaterialet giver imidlertid 

ikke mulighed for at undersøge dette nærmere 

Effektbehovet er 10-15 % større ved såning af korn end ved såning af raps. 

Pløjning er ikke en metode, der har været anvendt ret meget i forbindelse med såning. Der er 

således kun gennemført to målinger, hvor jorden har været pløjet. Brændstofforbruget er her 

målt til 10,4 l/ha, kørehastigheden er registreret til 13,5 km/time, og arbejdsdybden er 5 cm.  

Sammenligning på tværs af såmaskinefabrikater 

Der er i alt gennemført 172 registreringer hos de forsøgsværter, hvor der har været påmonteret 

en brændstofmåler på traktoren. Det vejede gennemsnit for alle disse målinger er 7,7 l/ha, 

men som det fremgår af tabel 13, varierer dette fra 4,1 til 8,8 l/ha. Brændstofforbruget har væ-

ret absolut lavest ved såning med Kulti-Seeder med tandskær, men hvis der monteres en 

frontpakker på traktoren, vil brændstofforbruget øges til mere end det dobbelte. Der er ikke de 

store forskelle mellem Horsch, Väderstad og Köckerling såmaskine. 

Tabel 13. Sammenligning af brændstofforbrug mellem fabrikater 

Brændstofforbrug, l/ha Alle målinger, uanset jordtype og 

jordbearbejdning forud for såning 

Arbejds-

bredde

m

Antal

obs. Gns. Std. spredning

Horsch CO4, duetskær 4 34 7,6 2,24 

Horsch CO6, duetskær1) 6 10 8,2 1,20 

Kulti-Seeder, skiveskær 4 11 5,6 0,79 

Kulti-Seeder, tandskær 4 16 4,1 0,55 

Kulti-Seeder, tandskær og frontpakker 4 12 8,8 0,71 

Köckerling AT400 4 31 8,7 1,30 

Väderstad Rapid 400 4 58 8,3 1,55 
1) Omfatter kun lerjord 

Spredningen er generelt stor, nemlig på ca. 15 % i forhold til gennemsnittet. Den er dog helt 

oppe på ca. 30 % for Horsch CO4 og nede på ca. 8 % for Kulti-Seeder med tandskær og 

frontpakker. Den generelt store spredning skyldes bl.a., at alle målinger indgår, uanset jordty-

pe og jordbearbejdning før såningen, men spredningen skyldes også de variationer, der må på-

regnes, når undersøgelsen gennemføres i praksis, hvor forholdene kan variere meget. 

De såmaskiner, der indgik i undersøgelsen, havde en arbejdsbredde på 4 m, bortset fra en for-

søgsserie, hvor arbejdsbredden var 6 m, se tabel 14. Kørehastigheden er væsentlig højere end 

ved såning med traditionel såteknik, som f.eks. rotorharvesæt eller kompaktharvesæt, hvor 

kørehastigheden er 7-9 km/time. De anvendte traktorer har også været væsentlig større, end 

de der anvendes ved traditionelle såmetoder. Det skal bemærkes, at den angivne traktorstør-
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relse er den traktorfabrikanterne oplyser i deres specifikationer samt evt. tillæg, hvis brænd-

stofpumpen er skruet op. Der er således ikke taget højde for tab i gearkasse og transmission. 

Det antages, at en belastning på 70-75 % vil være passende, således at traktoren stadigvæk har 

et kraftoverskud, hvis det skulle blive nødvendigt. 

Tabel 14.  Sammenligning af traktorstørrelse, udtaget effekt, motorbelastning, køreha-

stighed og sådybde 

Alle målinger Arbejds- 
bredde

Køreha-
stighed  

Sådybde Traktor- 
størrelse

Udtaget 
effekt  

Motor- 
belastning

Udtaget
effekt 

 m km/time cm kW kW % 
kW/m

arb.bred. 

Horsch CO4, duetskær 4 13 4 154 88 57 22 

Horsch CO6, duetskær 6 12 4 206 148 72 25 

Kulti-Seeder, skiveskær 4 12 4 98 65 66 16 

Kulti-Seeder, tandskær 4 11 6 92 33 36 8 
Kulti-Seeder, tandskær 
og frontpakker 4 9 6 92 57 62 14 

Köckerling AT400,  
vingeskær 4 12 5 138 93 67 23 

Väderstad Rapid 400, 
skiveskær 4 12 4 200 77 38 19 

Den udtagne effekt, der er beregnet på grundlag af brændstofforbruget i l/time og det speci-

fikke brændstofforbrug i g/kWh, er generelt lavt, i nogle tilfælde endog meget lavt. Den be-

regnede motorbelastning er et gennemsnit, og belastningen er naturligvis større under selve 

såningen, hvis der køres op ad bakke eller hvis jorden er løs. I praksis blev der i et forsøg målt 

en gennemsnitsbelastning på 86 kW, svarende til 74 % af traktorens ydeevne. Den maksimale 

belastning under såprocessen blev i samme forsøg målt til 115 kW, svarende til 98 % af trak-

torens ydeevne. Her var traktoren altså ikke for stor, men belastningen har været væsentlig 

større end gennemsnitsbelastningen, som vist i tabel 14. 

Den gennemsnitlige udtagne effekt pr. m arbejdsbredde er mindst for Kulti-Seederen, nemlig 

8 kW for tandskærssåmaskinen og 16 kW for skiveskærssåmaskinen. Väderstad kræver ca. 

19 kW, mens Horsch og Köckerling kræver 22-25 kW. Hertil skal der lægges ca. 40 % for, at 

traktoren også kan klare den større belastning under såning m.m. 

Afrunding

Der kan hentes mange flere detaljerede data i de foregående afsnit samt i appendiks, end her 

omtalt. Generelt ser det ud til, at traktorerne ved såning er lavt belastet. Det kunne i den for-

bindelse være interessant at undersøge, hvor meget det egentlig koster at trække traktoren hen 

over marken uden redskab, samt undersøge tab i gearkasse og transmissioner. Det ser nemlig 

ud til, at kun en mindre del af traktorens effekt anvendes til det egentlige arbejdsredskab. 

Specifikke bemærkninger: 

Brændstofforbruget i l/ha: Brændstofforbruget er signifikant lavere ved såning med 

Kulti-Seeder uden frontpakker end med alle de øvrige såmaskiner.  
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Brændstofforbruget i l/ha: Brændstofforbruget er signifikant højere ved såning med 

Kulti-Seeder med frontpakker end med alle de øvrige såmaskiner, undtagen Köcker-

ling

Brændstofforbruget i l/ha: Der er som helhed ikke signifikant forskel mellem Horsch, 

Väderstad og Köckerling såmaskiner. 

Stubbearbejdning

Fire ud af de fem forskellige typer stubharver, der indgik i undersøgelsen, var udstyret med 

vingeskær for fuld gennemskæring. Arbejdsdybden varierede fra 3 til 8 cm. En af de under-

søgte stubharver var udviklet til at arbejde noget dybere. Den var, som de andre, udstyret med 

vingeskær, men knap nok fuldt gennemskåret. En lejlighedsvis dybere bearbejdning skulle, 

ifølge fabrikanten, være en fordel på sandjord. I dette tilfælde var arbejdsdybden 15-16 cm. 

Der indgik en ny type tallerkenharve, som afviger noget fra de traditionelle, idet hver taller-

ken er ophængt separat, og den er udstyret med pakker og tromle. 

Den ene af de to spaderulleharver, hvor der blev gennemført målinger, var udstyret med to 

rækker tænder med vingeskær forrest. Disse to rækker erstattede tilsvarende sektioner på spa-

derulleharven.

Der blev hos to forsøgsværter gennemført målinger på en halmstrigle, som egentlig kun ridser 

i overfladen og fordeler evt. efterladt halm, hvorved spiringen af ukrudt og spildkorn frem-

mes. 

På grund af store nedbørsmængder i efteråret 2001 var det meget vanskeligt at gennemføre 

stubbearbejdning. Der er derfor kun gennemført 4 ud af i alt 50 målinger dette efterår. Målin-

gerne har i alt omfattet 782 ha med et gennemsnitligt brændstofforbrug på 5,4 l/ha.  

Stubbearbejdningsredskaberne har ikke samme arbejdsbredde, og derfor er det ikke muligt at 

sammenligne arbejdsforbrug og kapacitet direkte, hvorimod brændstofforbrug i l/ha kan 

sammenlignes, idet tidligere undersøgelser samt litteratur har vist, at dette ikke påvirkes af ar-

bejdsbredden (Kristiansen & Nielsen, 1986 og Audsley, 2000). 

Der er gennemført 33 målinger på forskellige typer stubharver, som dog alle har været forsy-

net med vingeskær. Resultaterne er desuden inddelt efter forskellige kriterier, såsom arbejds-

dybde, jordtype og fabrikat, hvilket fremgår af det følgende. 

Harvedybde, stubharver 

Harvedybden er en af de faktorer, der er vigtig i reduceret jordbearbejdning, men der er for-

skellige opfattelser af, hvor dybt der bør harves. Generelt er harvedybden dog væsentlig min-

dre end ved traditionel stubbearbejdning. I undersøgelsen kan arbejdsdybden deles i to, nem-

lig 3-5 cm og 6-8 cm. Disse harvedybder er de mest anvendte. Der er desuden udført enkelte 
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forsøg med en meget dybere bearbejdning, nemlig 15-16 cm. Dette mener fabrikanten og im-

portøren af Köckerling stubharver kan være nødvendigt med visse mellemrum på lettere jor-

der.

Tabel 15. Stubharvning i forskellige harvedybder 

  Alle jordtyper  Sandjord 

Arbejdsdybde, cm Alle målinger 3-5 6-8  15-16 

Arbejdsbredde, m 6,0 6,3 5,4  5,0 

Brændstofforbrug, l/ha 6,2 5,5 7,7  7,4 
Brændstofforbrug, l/time 31,6 30,9 33,3  35,9 
Arbejdsforbrug, min/ha 13 12 15  14 
Kapacitet, ha/time 5,4 5,7 4,5  5,0 
Traktorstørrelse, kW 138 146 129  135 
Udtaget effekt, kW 106 104 112  121 
Motorbelastning, % 77 71 87  89 
Motoromdrejninger, rpm 1993 2038 1895  2088 
Kørehastighed, km/time 12 13 12  9 

Arbejdsdybde, cm 6,6 3,8 7,3  15,8 

Som det fremgår af tabel 15, er brændstofforbruget 6,2 l/ha i gennemsnit for alle målinger. 

Det er noget lavere ved en arbejdsdybde på 3-5 cm og noget højere ved en arbejdsdybde på 

6-8 cm. På sandjord er brændstofforbruget 7,4 l/ha ved den dybe stubbearbejdning. Det kan 

undre, at den egentlig ikke er væsentlig højere end ved en arbejdsdybde på 6-8 cm. Forklarin-

gen kan være, at det er sandjord, og at vingeskærene ikke har fuld gennemskæring. En forkla-

ring kan også være, at der kun er gennemført fire forsøg. Brændstofforbruget i l/ha kan, som 

tidligere nævnt, sammenlignes, selvom arbejdsbredden ikke er den samme for de forskellige 

kategorier af stubharver. 

Arbejdsforbrug og kapacitet kan ikke umiddelbart sammenlignes, fordi arbejdsbredden er for-

skellig.

Traktorstørrelsen er den samme som ved såning, men belastningen er væsentlig større, idet 

den varierer fra 71 til 89 %. Ved en arbejdsdybde på 6-8 cm er belastningen 87 %, og der kan 

stadigvæk opretholdes en høj kørehastighed. Ved en arbejdsdybde på 15-16 cm er belastnin-

gen 89 %, og kørehastigheden er reduceret væsentligt. Dette kan skyldes, at traktoren er fuldt 

belastet, men det kan også skyldes den større arbejdsdybde. 

Kørehastigheden på 12-13 km/time må anses for at være høj, sammenlignet med en køreha-

stighed på 8-9 km/time ved traditionel stubbearbejdning med stubharve. 

Jordtyper, stubharver 

I tabellerne 16 og 17 er der vist resultater i relation til jordtype. Der er ikke nogen væsentlig 

forskel mellem sandjord og lerjord, hvad angår brændstofforbruget i l/ha ved en arbejdsdybde 

på 3-5 cm. Derimod er brændstofforbruget størst på sandjord ved en arbejdsdybde på 6-8 cm. 
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Dette kan skyldes at specielt en selvbygget stubharve, der udgjorde hovedparten af forsøgene 

på sandjord, havde et større brændstofforbrug end de øvrige stubharver, se senere. 

Tabel 16.  Stubharvning i forskellige harvedybder. Sandjord 

 Sandjord 

Arbejdsbredde 5,5 m 5,6 m 4,6 m 5,0 m 

Arbejdsdybde alle 3-5 cm 6-8 cm 15-16 cm 

Brændstofforbrug, l/ha 6,1 5,6 8,1 7,4 

Brændstofforbrug, l/time 28,7 27,1 27,6 35,9 

Arbejdsforbrug, min/ha 13 12 18 14 

Kapacitet, ha/time 5,1 5,0 3,7 5,0 

Traktorstørrelse, kW 131 133 114 135 

Udtaget effekt, kW 96 91 93 121 

Motorbelastning, %  74 68 81 89 

Motoromdrejninger, rpm 2059 2113 1925 2088 

Kørehastighed, km/time 12 13 13 9 

Arbejdsdybde, cm 7,2 3,7 6,5 15,8 

Tabel 17. Stubharvning i forskellige harvedybder. Lerjord

 Lerjord 

Arbejdsbredde 6,7 m 7,3 m 6,0 m 

Arbejdsdybde alle 3-5 cm 6-8 cm 

Brændstofforbrug, l/ha 6,5 5,5 7,5 

Brændstofforbrug, l/time 36,8 36,6 37,0 

Arbejdsforbrug, min/ha 12 10 13 

Kapacitet, ha/time 5,9 6,7 5,1 

Traktorstørrelse, kW 152 165 139 

Udtaget effekt, kW 124 123 124 

Motorbelastning, % 81 75 90 

Motoromdrejninger, rpm 1895 1920 1875 

Kørehastighed, km/time 12 13 12 

Arbejdsdybde, cm 5,8 3,8 7,8 

Arbejdsbehovet og kapaciteten kan ikke direkte sammenlignes, da arbejdsbredden er forskel-

lig, men da kørehastigheden ikke er væsentlig forskellig, bør arbejdsbehovet og kapaciteten 

heller ikke være forskellig sandjord og lerjord imellem. 

Effektbehovet ser ud til at være større på lerjord end på sandjord, men det skyldes, at arbejds-

bredden har været større på lerjord end på sandjord. Ved en omregning til kW/m arbejdsbred-

de er der ingen væsentlig forskel. Motorbelastningen har imidlertid været væsentlig større på 

lerjord end på sandjord, hvilket alt andet lige indikerer et lavere brændstofforbrug.
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Stubharvefabrikater

Tabel 18 viser en sammenstilling af de væsentligste resultater fra de forskellige stubharvefa-

brikater og –typer. Det er imidlertid vanskeligt at foretage en sammenligning; hertil har for-

holdene i praksis været for forskellige. Som det også ses af tabellen, er arbejdsbredden og ar-

bejdsdybden også forskellig. Brændstofforbruget er signifikant lavere med Kongskilde stub-

harven end med de øvrige harvetyper, men det skyldes formentlig, at den kun har været 

anvendt på meget let sandjord, og at terrænet var helt fladt. Der er ikke noget i konstruktionen 

af denne harvetype, der adskiller sig væsentligt fra de øvrige. Den selvbyggede stubharve har 

et signifikant højere brændstofforbrug end de øvrige stubharver. Den består af en meget svær 

ramme, og den er udstyret med Dalbo Dingo harvetænder med vingeskær. Den er i stedet for 

bærehjul udstyret med en bærerulle i fuld bredde og med en stor diameter bagest. Arbejds-

dybden reguleres med bærerullen og liften. 

Tabel 18. Sammenstilling af de forskellige stubharver. Alle med vingeskær 

Alle

målinger

Horsch  

Terrano

FG 8 

Köckerling

SGF Quadro

Köckerling

SG 9/2 

Kongskilde 

Vibro 

Flex/Concept

Selvbygget: 

Dingo tæn-

der og skær

Arbejdsbredde, m 6,0 7,6 4,8 4,0 6,8 4,0 

Arbejdsdybde, cm 6,6 6,0 3,5 15,8 4,8 7,0 

Jordtype Ler + sand Ler + sand Sand Sand Sand Ler + sand 

Antal målinger 33 12 6 3 6 6 

Brændstofforbrug, l/ha 6,2 5,9 6,0 7,4 4,2 8,5 

Brændstofforbrug, l/time 31,6 40,7 25,7 27,8 24,2 28,8 

Arbejdsforbrug, min/ha 13 9 14 16 11 18 

Kapacitet, ha/time 5,4 6,8 4,3 4,0 6,1 3,4 

Traktorstørrelse, kW 138 167 122 122 141 103 

Udtaget effekt, kW 106 137 86 94 81 97 

Motorbelastning, % 77 82 71 77 58 94 

Motoromdrejninger, rpm 1993 1964 2150 2150 1900 1825 

Kørehastighed, km/time 12 13 13 9 12 12 

Belastningen af motoren har været lav ved harvning med Kongskilde-harven, og den har væ-

ret meget høj ved harvning med den selvbyggede harve. Det vil sige, at traktoren har været 

henholdsvis for stor og for lille. Belastningen ved harvning med de andre harver er meget pas-

sende, hvilket vil sige, at traktorer har været af en passende størrelse til den pågældende harve 

under de givne forhold. 

Spaderulleharve, tallerkenharve, halmstrigle 

Der er kun gennemført fire registreringer med spaderulleharven, og heraf er én registrering fo-

retaget på pløjet jord, hvor brændstofforbruget har været 13,0 l/ha. Da det er ca. dobbelt så 

meget som på ikke-pløjet jord, medtages denne registrering ikke i det følgende. I to af de øv-

rige registreringer er de to forreste sektioner på spaderulleharven erstattet med to rækker vin-

geskær. Det er således en kombination af en spaderulleharve og en stubharve.
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Brændstofforbruget er målt til 6,0 l/ha, se tabel 19. Ved tidligere undersøgelser var brænd-

stofforbruget på 4,7 l/ha, se tabel 1. Denne forskel skyldes formentlig de foretagne konstruk-

tionsændringer, men også, at spaderulleharven i dag er opbygget på en anden måde end tidli-

gere.

Der er også gennemført registreringer på en ny type tallerkenharve af fabrikatet Väderstad 

Carrier CR 650 Disch med pakker og tromle. Den adskiller sig fra øvrige tallerkenharver ved, 

at hver tallerken er separat ophængt i en arm, og ved at den kan udstyres med forskellige an-

dre redskaber. Tallerknerne har en diameter på 430 mm og er placeret i en indbyrdes afstand 

på 12,5 cm. Tallerkenharven er specielt udviklet til reduceret jordbearbejdning. Brændstoffor-

bruget er målt til 5,2 l/ha. Ved tidligere undersøgelser blev brændstofforbruget for konventio-

nelle tallerkenharver målt til 6,3 til 7,3 l/ha, se tabel1. Arbejdsdybden blev ved disse undersø-

gelser målt til 5-8 cm mod blot 3,1 cm i nærværende undersøgelse.  

På lettere jorder kan en halmstrigle måske være tilstrækkelig til af få spiringen af spildkorn, 

spildfrø og ukrudt sat i gang lige efter høst. Som navnet siger, er harvens mål også at udjævne 

evt. efterladt halm. Dette kan være vigtigt, hvis halmen er dårligt fordelt efter en halmsnitter. 

Brændstofforbruget på 1,4 l/ha er meget lavt, og kapaciteten på godt 18 ha/time er meget høj. 

Arbejdsdybden på 1,4 cm er derimod meget lille, og der er således kun tale om en meget 

overfladisk bearbejdning.

Tabel 19. Spaderulleharve med påbyggede vingeskær forrest, tallerkenharve og halm-

strigle. Alle jordtyper 

Stubharve Tallerkenharve Spaderulleharve Halmstrigle 

Arbejdsbredde 6,0 m 6,5 m 6,3 m 12 m 

Brændstofforbrug, l/ha 6,2 5,2 6,0 1,4 

Brændstofforbrug, l/time 31,6 26,7 44,7 22,6 

Arbejdsforbrug, min/ha 13 12 8 4 

Kapacitet, ha/time 5,4 5,2 7,5 18,1 

Traktorstørrelse, kW 138 174 218 114 

Udtaget effekt, kW 106 90 150 76 

Motorbelastning, %, gns 77 52 69 67 

Motoromdrejninger, rpm 1993 1863 1883 1911 

Kørehastighed, km/time 12 15 15 16 

Arbejdsdybde, cm 6,6 3,1 5,2 1,4 

Til sammenligning er der også medtaget ”stubharve” i tabel 19. Som det fremgår af tabellen, 

er brændstofforbruget i l/ha ikke væsentlig forskelligt mellem hhv. stubharve, tallerkenharve 

og spaderulleharve, hvorimod det er meget lavere for halmstriglen. Kørehastigheden er noget 

større med tallerkenharven og spaderulleharven end med stubharven. Arbejdsdybden er 
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væsentlig mindre med tallerkenharven end med stubharven og spaderulleharven, hvilket må-

ske har påvirket brændstofforbruget.

Afrunding

Alle de anvendte stubharver har været udstyret med vingeskær. Arbejdsdybden reduceres 

normalt til det mindst mulige, og i dette tilfælde har den været opdelt i dybder på 3-5 cm og 

6-8 cm. Der er desuden gennemført enkelte målinger med en arbejdsdybde på 15-16 cm, idet 

der til tider måske er behov for en dybere jordbearbejdning på sandjord. Der er også en vis in-

teresse for at anvende spaderulleharve, tallerkenharve og halmstrigle.  

Der findes mere detaljerede data i appendiks i tabellerne A46-A66. I disse tabeller indgår 

"Ant. obs.", "Gns.", "Standardspredning" og "Konfidensinterval". Det skal bemærkes, at en 

"obs.”, som anvendes i tabellerne, er lig med en registrering, som nævnt tidligere i teksten. En 

registrering omfatter et antal forskellige målinger og notater, som forsøgsværten har gennem-

ført ved hvert forsøg. Disse resultater vil sammen med de ovenstående tabeller indgå i de føl-

gende bemærkninger. 

Brændstofforbruget i l/ha er ikke signifikant forskelligt fra sandjord til lerjord ved 

samme arbejdsdybde 

Brændstofforbruget i l/ha er signifikant forskelligt ved arbejdsdybderne 3-5 cm og 

6-8 cm  

Brændstofforbruget i l/ha ved en arbejdsdybde på 14-15 cm er ikke signifikant for-

skelligt fra de øvrige arbejdsdybder. Det er umiddelbart ulogisk, men det kan skyldes 

stor spredning på resultaterne samt få målinger 

Brændstofforbruget i l/ha er ikke signifikant forskelligt mellem stubharve, spaderul-

leharve og tallerkenharve

Brændstofforbruget i l/ha er signifikant lavere for Kongskilde Vibro Concept end for 

de øvrige stubharver, men det skyldes formentlig en mindre arbejdsdybde samt den 

meget lette sandjord (JB1) 

Brændstofforbruget i l/ha er signifikant højere for den selvbyggede stubharve end for 

de øvrige stubharver. Der skyldes måske en meget tung rammekonstruktion, samt at 

bærehjulene er erstattet med en bærerulle i fuld arbejdsbredde bagpå harven

Brændstofforbruget i l/ha er signifikant lavere for halmstriglen end ved alle øvrige 

bearbejdninger

Arbejdsforbruget og kapaciteten for stubharver er ikke signifikant forskellig i relati-

on til jordtype og arbejdsdybde 

Kørehastigheden for stubharver er signifikant lavere ved arbejdsdybden 15-16 cm 

end ved de øvrige arbejdsdybder 

Kørehastigheden er signifikant højere for spaderulleharve og tallerkenharve end for 

stubharve.
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Sluttabeller vedr. brændstofforbrug 

I tabel 1 og 2 i afsnittet ”Metoder og Materiale” er vist de foreliggende data vedr. brændstof-

forbrug fra tidligere undersøgelser. I tabellerne 20-22 er vist slutresultaterne vedrørende så-

ning og stubbearbejdning fra nærværende undersøgelse. Tabellerne omfatter bl.a. arbejds-

bredde, arbejdsdybde, jordtype, forbehandling, traktorstørrelse og -belastning, kørehastighed, 

kapacitet og brændstofforbrug.

Kapaciteten er den gennemsnitlige kapacitet målt i praksis. Der er således ikke korrigeret for 

de forskelligheder, der forekommer i praksis, som f.eks. markstørrelse, markform, afgrøde- og 

jordbundsstop, kontrol og pasning m.m. Til udligning af disse faktorer anvendes programmet 

DRIFT (Nielsen & Sørensen, 1993). 

Brændstofforbruget er ligeledes et gennemsnit af de data, der er målt i praksis, men delt op ef-

ter forskellige kriterier som jordtype, forbehandling og maskintype. Der foreligger ikke tilsva-

rende data for modelberegning som i DRIFT, bortset fra de få målinger, der er foretaget i det-

te projekt (se afsnittet ”Detaljerede målinger vedrørende brændstofforbrug”). 

I tabellerne er også anført traktorstørrelse og den udtagne effekt samt motorbelastningen. Den 

udtagne effekt er beregnet på grundlag af brændstofforbruget i l/time og det specifikke 

brændstofforbrug i g/kWh. Traktorstørrelsen er den af fabrikanterne angivne motorstørrelse 

eller, hvis brændstofpumpen er skruet op, den af brugeren opgivne værdi. Traktorerne er ge-

nerelt lavt belastede ved såning, mens de er væsentlig mere belastede ved stubbearbejdning. 
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Tabel 20.  Samletabel for brændstofforbrug, kapacitet, effektforbrug m.m. ved reduceret 

jordbearbejdning: Såmaskiner 

Maskintype Antal 
obs. 

Arbejds-
bredde 

Ar-
bejds-
dybde 

Jordtype Forbe-
hand-
ling 

Traktor Køre-
hastighed

Kapa-
citet

(brutto)

Brændstofforbrug  

l/time         l/ha 

Udtaget
effekt

Motor-
belast-
ning 

m cm kW km/time ha/time gns. "s" gns. "s" kW %
Väderstad Rapid 400 

Skiveskærssåmaskine 58 4,0 4,0 alle alle1) 200 12 2,9 22,8 4,0 8,3 1,6 77 38
Skiveskærssåmaskine 6 4,0 3,7 alle direkte 243 15 3,2 20,1 2,0 6,8 2,3 68 28
Skiveskærssåmaskine 14 4,0 4,1 alle harvet 229 13 2,9 22,5 3,8 7,9 1,3 76 33
Skiveskærssåmaskine 38 4,0 3,9 alle pløjet 182 11 2,8 23,3 4,2 8,6 1,4 78 43
Skiveskærssåmaskine 22 4,0 3,9 ler alle1) 191 12 3,0 24,0 5,0 8,2 1,5 81 42
Skiveskærssåmaskine 4 4,0 3,5 ler harvet 219 13 3,1 23,9 6,2 7,9 1,3 80 37
Skiveskærssåmaskine 16 4,0 3,8 sand alle1) 231 14 2,9 22,0 3,7 7,8 1,5 74 32
Skiveskærssåmaskine 11 4,0 4,0 sand pløjet 226 14 2,9 22,5 4,3 7,8 1,3 76 33
Skiveskærssåmaskine 20 4,0 4,2 sv.ler alle1) 185 11 2,7 22,1 2,7 8,7 1,5 74 40
Skiveskærssåmaskine 8 4,0 4,4 sv.ler harvet 231 13 2,9 22,1 2,9 7,6 1,2 74 32
Skiveskærssåmaskine 11 4,0 3,7 sv.ler pløjet 147 10 2,6 22,2 2,8 9,4 1,3 75 51

Doublet Record Kulti-Seeder 

Skiveskærssåmaskine 5 4,0 4,3 ler alle2) 85 9 2,5 13,3 3,6 5,6 1,1 45 53
Skiveskærssåmaskine 8 4,0 4,1 ler harvet 90 10 2,9 15,5 3,9 5,7 0,9 52 58
Skiveskærssåmaskine 3 4,0 2,84) ler pløjet 98 11 3,7 19,4 5,4 5,5 0,7 65 67
Tandskærssåmaskine 16 4,0 6,0 ler pløjet 92 11 2,4 9,8 1,5 4,1 0,6 33 36
Tandskærssåmaskine 12 4,0 5,7 ler pløjet 92 9 1,9 16,9 1,8 8,83) 0,7 57 62
Skiveskærssåmaskine 6 4,0 3,3 sand alle2) 98 12 3,6 19,2 3,1 5,6 0,6 65 66

Horsch CO4 og CO6

Tandskærssåmaskine 34 4,0 4,4 alle alle2) 154 13 1,8 26,1 6,7 7,6 2,2 88 57
Tandskærssåmaskine 31 4,0 4,4 alle harvet 153 13 3,5 25,5 6,7 7,6 2,3 86 56
Tandskærssåmaskine 3 4,0 5,0 alle pløjet 165 14 5,1 32,2 1,8 7,0 0,7 108 66
Tandskærssåmaskine 2 4,0 8,55) alle pløjet 147 11 3,0 31,2 3,4 10,4 0,7 105 71
Tandskærssåmaskine 12 4,0 4,6 ler alle2) 154 13 3,5 30,0 8,5 9,0 2,8 101 65
Tandskærssåmaskine 10 6,0 4,0 ler harvet 206 12 6,2 44,1 11,7 8,2 1,2 148 72
Tandskærssåmaskine 2 6,0 1,54) ler harvet 206 15 5,9 34,0 0,1 5,8 0,5 114 55
Tandskærssåmaskine 5 6,0 4,0 ler harvet6) 206 14 8,3 52,6 11,0 7,5 0,7 177 86
Tandskærssåmaskine 6 4,0 4,3 ler/sv.ler harvet6) 153 11 3,2 22,9 8,6 7,7 3,4 77 50
Tandskærssåmaskine 16 4,0 4,2 sand alle2) 150 14 3,7 23,8 4,1 6,6 0,9 80 53
Tandskærssåmaskine 6 4,0 4,6 sv.ler alle2) 162 12 3,8 24,4 5,4 7,4 2,5 82 51

Köckerling AT400

Tandskærssåmaskine 31 4,0 4,5 alle harvet 138 12 3,3 27,6 4,3 8,7 1,3 93 67
Tandskærssåmaskine 12 4,0 4,9 sand harvet 128 12 3,2 27,4 2,5 8,8 1,6 92 72
Tandskærssåmaskine 4 4,0 4,9 ler harvet 149 12 3,8 28,8 6,2 7,8 0,9 97 65
Tandskærssåmaskine 7 4,0 4,7 sv.ler harvet 149 13 3,5 29,5 6,1 8,5 0,9 99 67
Tandskærssåmaskine 6 4,0 2,94) alle harvet7) 135 12 2,9 25,0 2,0 8,8 0,9 84 62
Tandskærssåmaskine 3 4,0 3,0 4) sand harvet7) 122 11 2,6 24,9 0,8 9,5 0,6 84 69
Tandskærssåmaskine 3 4,0 2,8 4) ler harvet 148 13 3,1 25,1 3,0 8,1 0,6 84 57
1) Pløjet, harvet eller ubehandlet 
2) Pløjet eller harvet 
3) Pløjet, frontpakker på traktor ved såning 
4) Raps 

5) Hestebønner 
6) Såning + nedfældning af gødning 
7) Tilført gylle lige før harvning
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Tabel 21.  Samletabel for brændstofforbrug, kapacitet, effektforbrug m.m. ved reduceret jordbear-

bejdning: Stubharver 

BrændstofforbrugMaskintype Antal 
obs.

Arbejds-
bredde

Arbejds-
dybde

Jord-
type

Trak-
tor

Køre-
hastig-

hed

Kapaci-
tet

(brutto) l/time l/ha 

Ud-
taget
effekt

Motor-
belast-
ning

m cm  kW km/time ha/time gns. ”s” gns. ”s” kW %

Alle målinger  
Stubharve m. vingeskær, 
alle typer 

33 6,0 6,6 alle 138 12 5,4 31,6 9,7 6,2 1,8 106 77

Sandjord eller lerjord  
Stubharve m. vingeskær 21 5,5 7,2 sand 131 12 5,1 28,7 8,0 6,1 2,0 96 74
Stubharve m. vingeskær 12 6,7 5,8 ler 152 12 5,9 36,8 10,6 6,5 1,4 124 81

Arbejdsdybde, alle jordtyper        
Stubharve m. vingeskær, 
3-5 cm arb.dybde 

15 6,3 3,8 alle 146 13 5,7 30,9 10,1 5,5 1,0 104 71

Stubharve m. vingeskær,  
6-8 cm arb.dybde 

10 5,4 7,3 alle 129 12 4,5 33,3 7,8 7,7 1,5 112 87

Arbejdsdybde, sandjord  
Stubharve m. vingeskær,  
3-5 cm arb.dybde 

9 5,6 3,7 sand 133 13 5,0 27,1 5,0 5,6 1,1 91 68

Stubharve m. vingeskær,  
6-8 cm arb.dybde 

4 4,6 6,5 sand 114 13 3,7 27,6 1,5 8,1 2,2 93 81

Stubharve m. vingeskær,  
15-16 cm arb.dybde 

4 5,0 15,8 sand 135 9 5,0 35,9 16,1 7,4 1,7 121 89

Arbejdsdybde, lerjord  
Stubharve m. vingeskær,  
3-5 cm arb.dybde 

6 7,3 3,8 ler 165 13 6,7 36,6 13,5 5,5 0,8 123 75

Stubharve m. vingeskær,  
6-8 cm arb.dybde 

6 6,0 7,8 ler 139 12 5,1 37,0 8,0 7,5 1,1 124 89

Fabrikater  
Horsch Terrano FG 8  
Flachgrubber 

12 7,6 6,0 sand+ler 167 13 6,8 40,7 10,5 5,9 1,1 137 82

Köckerling SGF
Quadro 480 

6 4,8 6,0 sand 122 13 4,3 25,7 2,5 6,0 0,3 86 71

Köckerling SG 9/2  
Schwergrubber 

3 4,0 16,0 sand 122 9 4,0 27,8 1,1 7,4 2,1 93 77

Kongskilde Vibro  
Concept/Flex 

6 6,8 4,8 sand 141 12 6,1 24,2 4,1 4,2 1,1 81 58

Selvbygget stubharve   
m. bærerulle 

6 4,0 7,0 sand+ler 103 12 3,4 28,8 3,6 8,5 1,3 97 94
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Tabel 22.  Samletabel for brændstofforbrug, kapacitet, effektforbrug m.m. ved redu-

ceret jordbearbejdning: Spaderulleharve, tallerkenharve og halmstrigle 

Brændstofforbrug Maskintype Antal 
obs.

Ar-
bejds- 
bredde 

Ar-
bejds- 
dybde 

Jord- 
type 

Traktor Køreha-
stighed

Kapacitet 
(brutto)

l/time l/ha

Udtaget 
effekt 

Motor-
belast-
ning 

 m cm  kW km/time ha/time gns. ”s” gns. ”s” kW % 

Spaderulleharve 3 6,3 5,2 ler + sv.ler 218 15 7,5 44,7 4,2 6,0 0,3 150 69 

Tallerkenharve 4 6,5 3,1 alle 174 15 5,2 26,7 8,6 5,2 2,0 90 52 

Tallerkenharve 2 6,5 3,3 sand 174 15 5,3 22,5 4,6 4,2 1,1 76 43 

Tallerkenharve 2 6,5 3,0 ler 174 15 5,1 30,9 9,8 6,2 2,6 104 60 

Halmstrigle 9 12,0 1,4 sand 114 16 18,1 22,6 2,6 1,4 0,3 76 67 

Detaljerede målinger vedrørende brændstofforbrug 

Der er gennemført et begrænset antal detaljerede målinger ved såning. Målingerne er gennem-

ført hos enkelte forsøgsværter med deres såmaskine, men med DJF’s måletraktor og persona-

le. Denne traktor er udstyret med sensorer og måleudstyr, der blandt andet måler brændstof-

forbruget i relation til de operationer, der aktuelt gennemføres, som f.eks. nettoarbejde, 

vendinger, tomkørsel, stop og pauser. Foruden brændstofforbruget måles også tiden, motor-

omdrejninger, kørehastighed og hjulslip.

Med baggrund i ovenstående kan brændstofforbruget beregnes under hensyntagen til de sted-

lige forhold, såsom markstørrelse, markform, transportafstand, udbytte, dosering m.m. Desu-

den kan der tages hensyn til motoromdrejninger, arbejdsdybde, kapacitet og kørehastighed, 

som hver især har indflydelse på brændstofforbruget. Det vil gøre det muligt at foretage mo-

delberegninger i stedet for at skulle ud i ”marken ” og indsamle data. 

Ligeledes med baggrund i de indsamlede data kan det beregnes, hvor stor en effekt der tages 

ud af traktoren, belastningen i procent af fuld belastning samt det specifikke brændstoffor-

brug. Disse faktorer er vigtige med henblik på at se, om traktoren udnyttes optimalt og der-

med forbruger mindst muligt brændstof i den aktuelle situation. Ved en tidligere undersøgelse 

blev disse faktorer vist momentant på et display i førerhuset, men de vil også være nyttige i 

den fremtidige planlægning (Nielsen & Sørensen, 1994). 

Beregnet brændstofforbrug på grundlag af indsamlede data 

De indsamlede data dækker ikke alle de ovennævnte områder, og dataomfanget vil heller ikke 

være tilstrækkeligt på de områder, hvor der er indsamlet data. Nærværende skal kun demon-

strere, hvorledes brændstofforbruget er afhængigt af de enkelte deloperationer samt variatio-

nerne herimellem.  
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Tabel 23. Brændstofforbrug og motoromdrejninger i relation til arbejdsoperation 

Brændstofforbrug, l/time Motoromdrejninger, RPM 

Ant. obs. Gns. ”s” Ant. obs. Gns. ”s” 

Nettoarbejde Hovedland 21 31,4 0,36 21 1.962 32 

Nettoarbejde Foragre 11 26,0 2,55 11 2.018 121 

Vendinger Hovedland 8 19,1 6,72 8 1.888 275 

Vendinger Foragre 17 8,0 1,78 17 1.198 228 

Tomkørsel Ved vendinger 17 20,3 5,14 21 1.885 467 

Tomkørsel Regulær 2 15,7 1,44 2 1.839 213 

Pauser Motor tomgang 5 3,9 1,20 5 1.028 183 

I tabellerne 23-25 er vist resultaterne fra en af undersøgelserne fra praksis. Tabel 23 viser 

brændstofforbruget og motoromdrejningerne ved nettoarbejdet, vendinger, tomkørsel og pau-

ser. Der kunne være indgået andre deloperationer, som f.eks. jordbundsstop, mekaniske stop, 

justering, tilsyn, kontrol, påfyldning m.m., men de er ikke forekommet i nærværende studie 

og indgår derfor ikke i de efterfølgende beregninger. Som det fremgår af tabellen, varierer 

brændstofforbruget og motoromdrejningerne meget, afhængig af den aktuelle arbejdsoperati-

on. Standardspredningen ”s” varierer voldsomt ved nogle arbejdsoperationer; formentlig fordi 

motorbelastningen og motoromdrejningerne ”pendler” meget ved den pågældende arbejds-

operation.

Tabel 24. Kørehastighed og hjulslip i relation til arbejdsoperation 

Kørehastighed, km/time Hjulslip, % 

Ant.

obs.

Gns. ”s” Ant. 

obs.

Gns. ”s” 

Nettoarbejde Hovedland 21 15,6 0,35 20 2,9 0,22 

Nettoarbejde Foragre 11 11,2 1,15 10 2,9 0,41 

Vendinger Hovedland 8 9,1 1,92 8 5,6 3,23 

Vendinger Foragre 17 5,4 1,67 15 5,5 1,67 

Tomkørsel Ved vendinger 17 11,9 1,06 17 2,2 1,34 

Tomkørsel Regulær 2 17,7 1,24 1 3,2  

Kørehastigheden og hjulslippet, se tabel 24, varierer også meget, afhængig af arbejdsoperati-

on. Hjulslippet er meget større ved vendinger end ellers, hvilket skyldes, at de inderste hjul 

skal løbe langsommere end de yderste hjul. Hjulslippet er dog generelt meget lavt, især ved 

ligeudkørsel.

I tabel 25 er vist den beregnede effekt, der er taget ud af traktoren. Effekten er beregnet på 

grundlag af en ligning, hvori indgår motoromdrejninger og brændstofforbrug. Ligningen er 

udarbejdet på grund af en test af traktoren på en stationær traktorbremse (Nielsen & Simon-

sen, 1991). Den udtagne effekt varierer meget i relation til arbejdsoperation. Spredningen er 

ligeledes for nogle arbejdsoperationer meget stor, hvilket skyldes, at motorbelastningen og 

motoromdrejningerne hele tiden pendler meget. Den procentvise motorbelastning varierer fra 
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46 til 96 %. Det vil sige, at motoren er meget tæt på maksimal belastning, og at den i nogle 

tilfælde formentlig har været overbelastet. Det specifikke brændstofforbrug har varieret mel-

lem 234 og 295 g/kWh, afhængig af den aktuelle arbejdsoperation. Det specifikke brændstof-

forbrug er egentlig det, der viser, om der køres optimalt med traktoren under de givne om-

stændigheder, men det kræver et vist kendskab til traktoren. Dette kendskab vil traktorføreren 

dog hurtigt få, hvis det specifikke brændstofforbrug vises kontinuerligt på et display i førerhu-

set.

Tabel 25.  Udtaget effekt på traktoren, motorbelastning og specifikt brændstofforbrug 

i relation til arbejdsoperation 

Udtaget effekt, kW 

(Maks. 117 kW) 

Motor-

belastning

Spec.

brænd-

stofforbrug

Ant. obs. Gns. ”s” % g/kWh

Nettoarbejde Hovedland 21 113 1,4 96 234
Nettoarbejde Foragre 11 92 9,0 79 237
Vendinger Hovedland 8 65 21,5 56 245
Vendinger Foragre 16 23 7,7 20 292
Tomkørsel Ved vendinger 17 67 19,3 57 255
Tomkørsel Regulær 2 54 2,4 46 245

I tabel 26 er vist et beregningseksempel, baseret på måleresultaterne fra tabel 23, samt den tid, 

der ifølge måletraktoren er medgået til de enkelte deloperationer ved såning. Den nederste li-

nie er egentlig samme type data, som er indsamlet hos forsøgsværterne. Tiden for de 4,78 ha 

er registreret til 68,7 minutter eller 14,4 minutter/ha. Ifølge DRIFT beregnes tiden til 

14,1 min/ha. Tiden fordeles på de enkelte deloperationer, som vist i tabel 26. Det fremgår 

heraf, at 77,0 % medgår til nettoarbejdet ved såning af hovedlandet og 8,4 % til såning af 

foragrene. Det vil sige, at 85,4 % medgår til nettoarbejdet (såning), mens kun 14,6 % går til 

vendinger, tomkørsel og pauser. Det er meget lavt, men det skyldes en meget lang mark, hvil-

ket medfører få vendinger samt, at der ikke påfyldes såsæd, og at der ikke forekommer stop. 

Det gennemsnitlige brændstofforbrug er beregnet til 24,6 l/time, men som det fremgår af ta-

bellen, varierer det fra 3,9 til 31,4 l/time. I virkeligheden varierer det nok lidt mere, hvilket 

fremgår af fig. 1, hvor brændstofforbruget for hver måling er vist. Hver måling omfatter hver 

enkelt deloperation i kontinuerlig rækkefølge. Den udtagne effekt er beregnet til 86 kW, men 

ifølge tabel 25 varierer den fra 23 til 113 kW. Også her varierer effektbehovet nok lidt mere, 

hvilket fremgår af fig. 2. Effektbehovet er, som ved brændstofforbruget, målt kontinuerligt for 

hver enkelt deloperation. Hver enkelt deloperation varer fra nogle få sekunder til 2-3 minutter. 

Effektbehovet, der måles flere gange i sekundet, er således et gennemsnit for den tid, delope-

rationen har varet. 
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Tabel 26. Beregnet arbejdsbehov og brændstofforbrug m.m. 

Arbejdsbehov Brændstofforbrug 

Minutter % fordeling l/time Liter i alt % fordeling 

Nettoarbejde Hovedland 41,5 60,4 31,4 21,7 77,0 

Nettoarbejde Foragre 5,5 7,9 26,0 2,4 8,4 

Vendinger Hovedland 2,2 3,2 19,1 0,7 2,5 

Vendinger Foragre 7,2 10,4 8,0 1,0 3,4 

Tomkørsel Ved vendinger 3,6 5,2 20,3 1,2 4,3 

Tomkørsel Regulær 3,5 5,0 15,7 0,9 3,2 

Pauser Motor tomgang 5,4 7,8 3,9 0,3 1,2 

Sum  68,7 100  28,2 100 

4,78 ha 1,15 timer 24,6 l/time 5,90 l/ha Maks. 117 kW Udtaget 86 kW 74 % belastning 
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Brændstofforbrug re lateret til arbejdsoperation
(1,1 timer:  Efter måling nr. 47 er det trekanter og foragre)

Figur. 1.  Brændstofforbruget relateret til de fortløbende arbejdsoperationer ved så-

ning. Den sorte vandrette streg repræsenterer det gennemsnitlige brændstof-

forbrug

Motorbelastningen er beregnet til 74 %, men i virkeligheden varierer den fra 46 til 96 %. Det 

går altså ikke at dimensionere sin traktor efter en gennemsnitlig belastning. Den skal også 

kunne klare spidsbelastningerne, og det er her, det kan være vanskeligt at finde den rigtige 

traktorstørrelse, fordi det koster penge. Måske ville det være billige at have en lidt mindre 

traktor og så acceptere, at det kan være nødvendigt at skifte til et lavere gear en gang imellem. 
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Effekbehov, Case IH MX170
Arbejdsbelastning relateret til arbejdsoperation
(1,1 timer:  Efter måling nr. 47 er det trekanter og foragre)

Figur 2.  Udtaget effekt relateret til de fortløbende arbejdsoperationer ved såning. 

Den sorte vandrette streg repræsenterer det gennemsnitlige effektbehov 

Afrunding

Der er mange faktorer, der har indflydelse på brændstofforbruget, og ovenstående har vist, at 

brændstofforbruget og motorbelastningen varierer meget, afhængig af deloperationernes ka-

rakter. I ovenstående tilfælde udgjorde nettoarbejdet 85,4 % af den samlede tid, hvilket er 

højt. Ofte vil nettoarbejdet være 70-75 % eller mindre, hvilket vil betyde, at brændstofforbru-

get pr. ha vil være højere end her målt.  

Det er ikke muligt at korrigere for sådanne forhold, med mindre der foreligger en model og de 

nødvendige data. En model kan udarbejdes ved en udvidelse af edb-programmet DRIFT, men 

det vil kræve yderligere indsamling af detaljerede data. Det vil derefter være muligt at estime-

re brændstofforbruget, arbejdsbehovet og effektbehovet uden at skulle ud i ”marken” og ind-

samle data passende til den pågældende situation. 

Scenarier

I det foregående er vist enkeltresultater, men hvordan vil brændstofforbruget, kapaciteten og 

arbejdsforbruget være for hele afgrødeetableringen under forskellige forudsætninger? I de ef-

terfølgende scenarier vil også indgå resultater vedrørende traditionel afgrødeetablering af hen-

syn til sammenligningen. Der vil også indgå direkte såning (0-jordbearbejdning), selvom dette 

ikke anvendes i ret stor udstrækning. 

De forskellige metoder, der indgår i scenarierne, er vist i tabel 27. Det kan naturligvis altid 

diskuteres, om der mangler nogle metoder, eller om der er nogle, som ikke er relevante. De 

18 forskellige metoder afspejler imidlertid de fleste af de metoder, der er anvendt de sidste 

10-15 år, dog med hovedvægt på nutidens metoder. Maskinstørrelsen afspejler de maskinstør-

relser, der har været med i undersøgelsen. I nogle tilfælde ville det måske være mere relevant 
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med en anden størrelse, afhængig af, hvor stort et areal der skal bearbejdes. Disse ændringer 

kan foretages i programmet ”DRIFT” (Nielsen & Sørensen, 1993). 

Brændstofmålingerne er taget direkte fra målingerne i praksis, hvorimod arbejdsbehovet og 

kapaciteten er beregnet i programmet "DRIFT" på baggrund af de indsamlede data. Dette be-

virker, at resultaterne kan sammenlignes direkte, idet faktorer som markform, markstørrelse, 

transportafstand m.m. er elimineret. Markstørrelsen er sat til 10 ha, og marken er dobbelt så 

lang som den er bred. Transportafstanden er sat til 1000 m. Udsædmængden er sat til 

175 kg/ha, og der tilføres ikke gødning. Påfyldning sker på lager fra sække på palle. Påfyld-

ning af såsæd og den dermed følgende transport udgør ca. 14 % af arbejdstiden ved såning. 

Hvis der sås ærter eller hestebønner, øges arbejdsbehovet lidt, idet påfyldning af såsæd og 

transport da udgør ca. 19 %. Ved såning af raps udgør ifyldning af såsæd og transport kun 

0,5 % af arbejdstiden. Arbejdsbehovet vil således variere i forhold til udsædsmængden. En 

nærmere beregning heraf kan foretages i DRIFT. 

Den ene sprøjtning i tabel 27 er en sprøjtning med Roundup eller lignende for at bekæmpe  

rodukrudt, græs- og frøukrudt nogle få dage før såning. I stedet for at sprøjte med Roundup er 

der i nogle af metoderne indsat to gange stubharvning. Hvorvidt der skal foretages færre eller 

flere harvninger, afhænger af forholdene. De to andre sprøjtninger, som foretages efter såning, 

er mod ukrudt, svampe og skadedyr. Om der skal foretages færre eller flere sprøjtninger, af-

hænger ligeledes af de stedlige forhold, men dette anses ikke for at være påvirket af den for-

udgående jordbearbejdning, forudsat at der anvendes et fornuftigt sædskifte. Hvis det drejer 

sig om ensidig kornavl, og der ikke pløjes, kan der være behov for ekstra behandling mod 

svampesygdomme. 
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I tabel 28 er vist resultatet for det samlede brændstofforbrug og arbejdsbehov. I arbejdsbeho-

vet indgår også påfyldning, transport og læsning af såsæd fra lager. Dette er ikke tilfældet i de 

foregående data. Kapaciteten er vanskelig at beregne, fordi der i nogle metoder kan gennem-

føres flere operationer samtidig, forudsat der indsættes mere mandskab og teknik. Dette er 

f.eks. tilfældet ved såning med rotorharvesæt, hvor der pløjes umiddelbart før såning. Hvis ro-

torharvesættet skal udnyttes fuldt ud, er der som regel behov for to plove med hver sin traktor 

og mand, altså i alt en samtidig indsats af 2 plove, 1 såmaskine, 3 traktorer og 3 mand. Ved 

andre metoder, hvor der f.eks. ikke pløjes, foregår de enkelte arbejdsoperationer hovedsagelig 

i forlængelse af hinanden og uden, at de griber ind i hinanden, bortset fra, at ukrudtssprøjtnin-

gen, der foretages nogle dage før såning, kan gribe ind i såperioden. Derved er der kun behov 

for én mands indsats af gangen – og det et således et enmandsbetjent system.  

Tabel 28.  Samlet brændstofforbrug og arbejdsbehov ved afgrødeetablering og plante-

pleje. Såmaskiner med 4 m arbejdsbredde, undtagen metode 12, hvor ar-

bejdsbredden er 6 m (vedrørende detaljer henvises til tabel 27) 

Brænd-
stofforbrug 

Arbejdsbehov Metodik Metode
nr.

Antal 
behand-
linger l/ha relativt timer/ha relativt 

Kapacitet 1)

ha/10 timer

Alm. radsåmaskine, stubharve og plov 1 9 47 115 3,1 155 3,2 
Rotorharvesæt, stubharve, plov 2 6 53 129 2,3 115 4,3 

Rotorharvesæt, sprøjte, plov 3 5 41 100 2,0 100 5,1 
Kompaktharvesæt, stubharve, plov 4 8 49 120 2,9 145 3,4 
Kompaktharvesæt, sprøjte, plov 5 6 37 90 2,1 105 4,8 
Kulti-Seeder, tandskær, sprøjte, plov, tromle 6 6 30 73 2,2 110 4,5 
Kulti-Seeder, tandskær, sprøjte, plov, frontpakker 7 6 33 80 2,0 100 5,1 
Kulti-Seeder, skiveskær, sprøjte, plov m. jordpakker 8 5 35 85 1,9 95 5,4 
Kulti-Seeder, skiveskær, stubharve, sprøjte 9 6 23 56 1,5 75 6,9 
Horsch, stubharve, sprøjte 10 5 18 44 1,1 55 9,2 
Horsch, 2  stubharve, sprøjte 11 6 24 59 1,3 65 7,7 
Horsch 6 m, stubharve, sprøjte 12 5 18 44 1,0 50 10,0 
Köckerling, stubharve, sprøjte 13 5 20 49 1,1 55 9,0 
Köckerling, 2  stubharve, sprøjte 14 6 27 66 1,5 75 6,7 
Väderstad, plov, sprøjte 15 5 38 93 1,7 85 5,8 
Väderstad, 2  harve 16 5 25 61 1,3 65 7,8 
Väderstad, stubharve, sprøjte 17 5 19 46 1,1 55 8,9 
Väderstad, direkte, sprøjte 18 4 13 32 0,9 45 11,0 

NB: Ud over den sprøjtning, der er angivet under ”Metodik”, sprøjtes 1 gang for svampe og 1 gang for skadedyr 
1) Enmandsbetjent 

Metode 3 er valgt som reference, fordi det er en meget anvendt metode ved traditionel afgrø-

deetablering.Ved denne metode bearbejdes jorden ikke efter høst, men der sprøjtes med 

Roundup på et passende tidspunkt før pløjning og såning. Hvis man vil undgå en regelmæssig 

sprøjtning med Roundup mod rodukrudt, vil det være nødvendigt med minimum to stubharv-

ninger efter høst, som det er gjort i metode 2. Det medfører imidlertid en forøgelse af energi-

behovet med ca. 29 % og af arbejdsbehovet med ca. 15 %.  
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Figur 3.  Samlet brændstofforbrug. Traditionel eller reduceret jordbearbejdning eller 

direkte såning. 4 m såmaskiner, 6 m harver, 6-furet plov. Flere detaljer i

tabel 27 

I figur 3 er grafisk vist brændstofforbruget ved de 18 forskellige metoder, som defineret i ta-

bel 27. Disse metoder kan groft inddeles i følgende grupper efter metoder. 

Traditionel jordbearbejdning 40-50  l/ha 

Reduceret jordbearbejdning 18-35  - 

Direkte såning (0-jordbearbejdning) 12-14  - 

Metoderne kan også inddeles efter teknik som følger: 

Alm. såmaskine, pløjning 44-48  l/ha 

Rotorharvesæt, pløjning 42-53  - 

Kompaktharvesæt, pløjning 38-48  - 

Tandskærssåmaskine, let type, pløjning 30-33  - 

Skiveskærssåmaskine, let type, pløjning 32-35  - 

Skiveskærssåmaskine, tung type, pløjning 36-40  - 

Skiveskærssåmaskine, let type, harvning 22-25  - 

Skiveskærssåmaskine, tung type, harvning 19-25  - 

Tandskærssåmaskine, vingeskær, harvning 20-27  - 

Tandskærssåmaskine, duetskær, harvning 18-24  - 

Skiveskærssåmaskine, tung type, direkte såning 12-14  - 

Vedrørende reduceret jordbearbejdning er der opnået det laveste brændstofforbrug med 

Horsch-systemet, nemlig på 18 l/ha, efterfulgt af Väderstad-systemet på 19 l/ha, Köckerling-

systemet på 20 l/ha og Kulti-Seeder-systemet på 23 l/ha.  
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Det laveste brændstofforbrug er imidlertid opnået ved direkte såning – altså uden nogen form 

for jordbearbejdning. Ved dette system er brændstofforbruget 13 l/ha, eller mindre end 1/3 af 

referencemetoden på 41 l/ha. Metoden anvendes imidlertid ikke ret meget i praksis, forment-

lig fordi teknikken, der er på markedet, ikke egner sig, og måske også på grund af problemer 

med halm- og stubrester, dårlig fremspiring, ukrudt, skadedyr m.m.  

I figur 4 er vist det samlede arbejdsbehov for de enkelte metoder. Detaljerne kan ses i tabel 27 

og 28. Arbejdsbehovet kan, som ved brændstofforbruget, opdeles i grupper som følger: 

Traditionel jordbearbejdning 2,0-3,1  timer/ha 

Reduceret jordbearbejdning med pløjning 2,0-2,2  - 

Reduceret jordbearbejdning uden pløjning 1,1-1,7  - 

Direkte såning (0-jordbearbejdning) 0,8-1,0  - 
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Figur 4.  Samlet arbejdsbehov. Traditionel eller reduceret jordbearbejdning eller direk-

te såning. 4 m såmaskiner, 6 m harver, 6-furet plov. Flere detaljer i tabel 27 

Arbejdsbehovet kan reduceres med ca. 50 %, eller i bedste fald med 60-70 %, og 

mandskabsstyrken og antal bearbejdninger kan samtidig reduceres væsentligt.  

De nyeste metoder har en dagskapacitet på 11-13 ha, set over hele perioden, hvilket vil sige 

harvning, sprøjtning før såning og såning. Hvis der eksempelvis i efterårsperioden er 35 dage 

à 10 timer til rådighed, hvor det er muligt at harve, sprøjte eller så, svarer dette til, at et sådant 

system har en efterårskapacitet på 385-455 ha, og vel at mærke med kun én mands arbejds-

indsats.
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CO2-udslip

Brændstofforbruget for traditionel jordbearbejdning, såning og sprøjtning er 40-50 l/ha, af-

hængig af metodevalg. Landbrugsarealet er 2.659.000 ha, af hvilket ca. 2.178.000 ha jordbe-

arbejdes og tilsås årligt (Dansk Landbrug, 2003). Dette svarer til, at forbruget af diesel til tra-

ditionel jordbearbejdning, såning og sprøjtning udgør ca. 82.500 tons årligt, varierende fra ca. 

73.000 til ca. 91.500 tons/år. Det tilsvarende CO2-udslip er på mellem 230.000 og 289.000 

tons/år (3,16 kg CO2/kg diesel). Disse beregninger er baseret på et rationelt drevet landbrug 

med ret store maskiner. I virkeligheden er forbruget nok noget større. I Landøkonomisk over-

sigt 2003 anslås dieselforbruget i landbruget til at være ca. 420.000 tons (Dansk Landbrug, 

2003). Her er der, foruden det resterende markarbejde, også indregnet korntørring, staldop-

varmning, transport samt diverse andre opgaver, svarende til et forbrug på 188 l/ha. I et tidli-

gere projekt (Nielsen & Sørensen, 1994) er brændstofforbruget i et mælkeproduktionssæd-

skifte beregnet til 101 l/ha og i et planteavlssædskifte med svin til 83 l/ha. Også her er der 

kalkuleret med en rationel drift med en optimal arbejds- og maskinindsats. 

Ved reduceret jordbearbejdning kan brændstofforbruget reduceres med ca. 50 %, varierende 

fra 33-64 %, afhængig af metode og teknik. CO2-udledningen kan reduceres tilsvarende. 

Ved direkte såning (0-jordbearbejdning) kan brændstofforbruget reduceres med ca. 70 %, og 

CO2-udledningen kan ligeledes reduceres med ca. 70 % 

Der er således store besparelsesmuligheder, men i hvilken udstrækning de vil blive udnyttet i 

landbruget, er meget vanskeligt at forudsige, men interessen for reduceret jordbearbejdning er 

stor i øjeblikket, vel især med henblik på at reducere produktionsomkostningerne, men hvis 

der også er muligheder for at tilgodese miljøet, vil dette være en positiv effekt af den teknolo-

giske udvikling. 
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Appendiks – Tabeller 

Doublet Record Kulti-Seeder tandskærs- eller skiveskærssåmaskine 

Tabel A1.  Doublet Record Kulti-Seeder 4 m med tandskær 

 Jorden er pløjet, og traktoren er udstyret med frontpakker (fuld-

bredde) og planerudstyr. Lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 12 8,8 0,71 8,4-9,3 
Brændstofforbrug, l/time 12 17,9 1,78 15,8-18,0 
Arbejdsforbrug, min/ha 12 31,6 3,10 30-33 
Kapacitet, ha/time 12 1,9 0,19 1,8-2,0 
Traktorstørrelse, kW 12 92 
Motoromdrejninger, rpm 12 2042 100 1979-2104 
Kørehastighed, km/time 12 9,0 
Sådybde, cm 12 5,7 0,49 5,3-6,0 

Tabel A2.  Doublet Record Kulti-Seeder 4 m med tandskær 

 Jorden er pløjet, og traktoren er uden frontpakker og planerudstyr. 

Lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 16 4,1 0,55 3,9-4,4 
Brændstofforbrug, l/time 16 9,8 1,47 9,0-10,6 
Arbejdsforbrug, min/ha 16 26,0 5,20 23-29 
Kapacitet, ha/time 16 2,4 0,57 2,1-2,7 
Traktorstørrelse, kW 16 92 
Motoromdrejninger, rpm 16 1664 57 1632-1697 
Kørehastighed, km/time 16 10,6 0,98 10,0-11,1 
Sådybde, cm 16 6,0 1,22 5,4-6,7 

Tabel A3.  Doublet Record Kulti-Seeder 4 m med skiveskær 

  Jorden er pløjet. Lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 3 5,5 0,71 4,1-6,8 
Brændstofforbrug, l/time 3 19,4 5,35 9,5-29,2 
Arbejdsforbrug, min/ha 3 16,5 2,90 11-22 
Kapacitet, ha/time 3 3,7 0,62 2,6-4,8 
Traktorstørrelse, kW 3 98 9 82-114 
Motoromdrejninger, rpm 2 1900 
Kørehastighed, km/time 3 11,1 0,68 9,9-12,4 
Sådybde, cm 3 2,8 1,44 0,2-5,5 
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Tabel A4.  Doublet Record Kulti-Seeder 4 m med skiveskær 

  Jorden er harvet. Lerjord. Korn 

 Ant. 
Obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 8 5,7 0,86 5,0-6,4 
Brændstofforbrug, l/time 8 15,5 3,86 12,3-18,6 
Arbejdsforbrug, min/ha 8 23,0 9,05 16-30 
Kapacitet, ha/time 8 2,9 0,82 2,2-3,6 
Traktorstørrelse, kW 8 90 15 78-102 
Motoromdrejninger, rpm 3 2183 202 1812-2554 
Kørehastighed, km/time 8 10,1 2,18 8,3-11,9 
Sådybde, cm 8 4,1 0,58 3,7-4,6 

Tabel A5.  Doublet Record Kulti-Seeder 4 m med skiveskær 

  Jorden er pløjet eller harvet. Sandjord. Korn 

 Ant. 
Obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 6 5,6 0,57 5,0-6,2 
Brændstofforbrug, l/time 6 19,2 3,08 16,1-22,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 6 16,9 2,10 15-19 
Kapacitet, ha/time 6 3,6 0,45 3,2-4,1 
Traktorstørrelse, kW 6 98 12 86-110 
Motoromdrejninger, rpm 2 1900 
Kørehastighed, km/time 6 11,5 0,75 10,8-12,3 
Sådybde, cm 6 3,3 1,03 2,3-4,4 

Tabel A6.  Doublet Record Kulti-Seeder 4 m med skiveskær 

  Jorden er pløjet eller harvet. Lerjord. Korn 

 Ant. 
Obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 5 5,6 1,07 4,4-6,9 
Brændstofforbrug, l/time 5 13,3 3,60 9,2-17,5 
Arbejdsforbrug, min/ha 5 26,5 10,11 15-38 
Kapacitet, ha/time 5 2,5 0,82 1,6-3,4 
Traktorstørrelse, kW 5 85 13 70-100 
Motoromdrejninger, rpm 3 2183 202 1812-2554 
Kørehastighed, km/time 5 9,0 2,00 6,7-11,3 
Sådybde, cm 5 4,3 0,76 3,4-5,2 
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Väderstad Rapid skiveskærssåmaskine

Alle jordtyper: Pløjet, harvet eller 0-jordbearbejdning, korn 

Tabel A7.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Alle målinger uanset jordtype og behandling. Korn

 Ant. 
Obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 58 8,3 1,55 7,9-8,7 
Brændstofforbrug, l/time 58 22,8 4,03 21,7-23,8 
Arbejdsforbrug, min/ha 58 21,9 4,58 21-23 
Kapacitet, ha/time 58 2,9 0,62 2,7-3,0 
Traktorstørrelse, kW 58 200 48 187-213 
Motoromdrejninger, rpm 52 1913 128 1877-1948 
Kørehastighed, km/time 58 12,3 2,07 11,8-12,9 
Sådybde, cm 58 4,0 1,01 3,7-4,2 

Tabel A8.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Jorden er pløjet, alle jordtyper. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidensinter-
val

Brændstofforbrug, l/ha 38 8,6 1,36 8,2-9,1 
Brændstofforbrug, l/time 38 23,3 4,25 21,9-24,7 
Arbejdsforbrug, min/ha 38 22,3 4,33 21-24 
Kapacitet, ha/time 38 2,8 0,58 2,6-3,0 
Traktorstørrelse, kW 38 182 47 167-198 
Motoromdrejninger, rpm 35 1907 141 1859-1956 
Kørehastighed, km/time 38 11,4 2,74 10,5-12,3 
Sådybde, cm 38 3,9 0,84 3,7-4,2 

Tabel A9.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Jorden er harvet, alle jordtyper. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 14 7,9 1,31 7,2-8,7 
Brændstofforbrug, l/time 14 22,5 3,78 20,3-24,7 
Arbejdsforbrug, min/ha 14 21,7 4,52 19-24 
Kapacitet, ha/time 14 2,9 0,61 2,5-3,2 
Traktorstørrelse, kW 14 229 35 209-249 
Motoromdrejninger, rpm 11 1936 95 1873-1999 
Kørehastighed, km/time 14 13,1 1,07 12,5-13,8 
Sådybde, cm 14 4,1 1,04 3,5-4,7 
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Tabel A10.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Direkte såning (0-jordbearbejdning), alle jordtyper. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 6 6,8 2,34 4,5-9,2 
Brændstofforbrug, l/time 6 20,1 2,00 18,1-22,1 
Arbejdsforbrug, min/ha 6 20,3 6,57 14-27 
Kapacitet, ha/time 6 3,2 0,88 2,3-4,1 
Traktorstørrelse, kW 6 243 1)

Motoromdrejninger, rpm 6 1900 110 1790-2010 
Kørehastighed, km/time 6 15,0 1,30 13,7-16,3 
Sådybde, cm 6 3,7 1,86 1,8-5,5 

1) Samme traktor i alle forsøg 

Sandjord: Pløjet, harvet eller direkte såning (0-jordbearbejdning), korn 

Tabel A11.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Alle målinger uanset behandling. Sandjord. Korn 

 Ant. 
Obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 16 7,8 1,51 7,0-8,6 
Brændstofforbrug, l/time 16 22,0 3,70 20,0-24,0 
Arbejdsforbrug, min/ha 16 21,6 4,63 19-24 
Kapacitet, ha/time 16 2,9 0,59 2,6-3,2 
Traktorstørrelse, kW 16 231 33 214-248 
Motoromdrejninger, rpm 15 1880 147 1799-1961 
Kørehastighed, km/time 16 13,9 1,97 12,9-15,0 
Sådybde, cm 16 3,8 0,55 3,5-4,1 

Tabel A12.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Jorden er pløjet. Sandjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 11 7,8 1,29 7,0-8,7 
Brændstofforbrug, l/time 11 22,5 4,25 19,7-25,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 11 21,2 3,75 19-24 
Kapacitet, ha/time 11 2,9 0,49 2,6-3,2 
Traktorstørrelse, kW 11 226 39 200-251 
Motoromdrejninger, rpm 10 1840 143 1739-1941 
Kørehastighed, km/time 11 13,5 2,22 12,1-15,0 
Sådybde, cm 11 4,0 0,15 3,9-4,1 
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Tabel A13.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Jorden er harvet. Sandjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 2 9,0 1,91 3,2-14,8 
Brændstofforbrug, l/time 2 21,1 0,37 20,0-22,2 
Arbejdsforbrug, min/ha 2 27,0 6,07 9-46 
Kapacitet, ha/time 2 2,3 0,51 07-3,8 
Traktorstørrelse, kW 2 243 
Motoromdrejninger, rpm 2 2100 
Kørehastighed, km/time 2 14,5 
Sådybde, cm 2 4,0 

Tabel A14.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Direkte såning (0-jordbearbejdning). Sandjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 3 6,7 1,93 3,2-10,3 
Brændstofforbrug, l/time 3 20,7 2,79 15,6-25,8 
Arbejdsforbrug, min/ha 3 19,7 6,04 9-31 
Kapacitet, ha/time 3 3,22 0,85 1,7-4,8 
Traktorstørrelse, kW 3 243 1) -
Motoromdrejninger, rpm 3 1867 58 1761-1973 
Kørehastighed, km/time 3 15,0 1,17 12,9-17,2 
Sådybde, cm 3 3,0 1,00 1,12-4,8 

 1) Samme traktor i alle forsøg 

Lerjord: Pløjet, harvet eller direkte såning (0-jordbearbejdning), korn 

Tabel A15.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Alle målinger, uanset behandling. Sandjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 22 8,2 1,54 7,5-8,9 
Brændstofforbrug, l/time 22 24,0 5,04 21,8-26,2 
Arbejdsforbrug, min/ha 22 21,0 4,75 19-23 
Kapacitet, ha/time 22 3,0 0,72 2,7-3,3 
Traktorstørrelse, kW 22 191 49 169-212 
Motoromdrejninger, rpm 21 1933 141 1869-1997 
Kørehastighed, km/time 22 11,7 3,13 10,3-13,1 
Sådybde, cm 22 3,9 1,03 3,4-4,3 
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Tabel A16.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Jorden er pløjet. Lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 16 8,7 1,2 8,0-9,3 
Brændstofforbrug, l/time 16 24,6 4,91 22,0-27,2 
Arbejdsforbrug, min/ha 16 21,7 4,51 19-24 
Kapacitet, ha/time 16 2,9 0,67 2,5-3,3 
Traktorstørrelse, kW 16 177 46 153-201 
Motoromdrejninger, rpm 16 1959 151 1879-2039 
Kørehastighed, km/time 16 10,8 3,12 9,1-12,4 
Sådybde, cm 16 4,1 0,98 3,5-4,6 

Tabel A17.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Jorden er harvet. Lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 4 7,9 1,28 6,1-9,7 
Brændstofforbrug, l/time 4 23,9 6,17 15,4-32,5 
Arbejdsforbrug, min/ha 4 20,9 6,05 13-29 
Kapacitet, ha/time 4 3,1 0,93 1,8-4,4 
Traktorstørrelse, kW 4 219 49 151-286 
Motoromdrejninger, rpm 3 1850 50 1758-1942 
Kørehastighed, km/time 4 13,1 1,17 11,4-14,7 
Sådybde, cm 4 3,5 1,00 2,1-4,9 

Tabel A18.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Direkte såning (0-jordbearbejdning). Sandjord. Korn 

 Ant. 
Obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 2 5,1 0,88 2,4-7,8 
Brændstofforbrug, l/time 2 19,0 0,63 17,0-20,9 
Arbejdsforbrug, min/ha 2 16,1 2,26 9-23 
Kapacitet, ha/time 2 3,8 0,53 2,2-5,4 
Traktorstørrelse, kW 2 243 1)

Motoromdrejninger, rpm 2 1850 71 1635-2065 
Kørehastighed, km/time 2 15,9 0,78 13,5-18,2 
Sådybde, cm 2 3,0 1,41 

 1) Samme traktor i alle forsøg 
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Svær lerjord: Pløjet, harvet eller direkte såning( 0-jordbearbejdning), korn 

Tabel A19.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Alle målinger, uanset behandling. Svær lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 20 8,7 1,54 8,0-9,5 
Brændstofforbrug, l/time 20 22,1 2,69 20,8-23,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 20 23,1 4,31 21-25 
Kapacitet, ha/time 20 2,7 0,50 2,5-2,9 
Traktorstørrelse, kW 20 185 48 163-208 
Motoromdrejninger, rpm 16 1916 87 1870-1962 
Kørehastighed, km/time 20 11,4 1,65 10,6-12,1 
Sådybde, cm 20 4,2 1,26 3,6-4,8 

Tabel A20.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Jorden er pløjet. Svær lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 11 9,4 1,31 8,5-10,2 
Brændstofforbrug, l/time 11 22,2 2,79 20,3-24,1 
Arbejdsforbrug, min/ha 11 24,2 4,37 21-27 
Kapacitet, ha/time 11 2,6 0,5 2,2-2,9 
Traktorstørrelse, kW 11 147 1)

Motoromdrejninger, rpm 9 1889 89 1822-1956 
Kørehastighed, km/time 11 10,1 0,85 9,5-10,7 
Sådybde, cm 11 3,7 1,03 3,0-4,4 

 1) Samme traktor i alle forsøg 

Tabel A21.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Jorden er harvet. Svær lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 8 7,6 1,24 6,6-8,6 
Brændstofforbrug, l/time 8 22,1 2,87 19,8-24,5 
Arbejdsforbrug, min/ha 8 20,8 2,74 19-23 
Kapacitet, ha/time 8 2,9 0,39 2,6-3,3 
Traktorstørrelse, kW 8 231 34 203-259 
Motoromdrejninger, rpm 6 1925 42 1883-1967 
Kørehastighed, km/time 8 12,8 0,96 12,1-13,6 
Sådybde, cm 8 4,4 1,12 3,5-5,4 
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Tabel A22.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Direkte såning (0-jordbearbejdning). Svær lerjord. Korn 

 Ant. 
Obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 1 10,5  
Brændstofforbrug, l/time 1 20,7  
Arbejdsforbrug, min/ha 1 30,4  
Kapacitet, ha/time 1 2,0  
Traktorstørrelse, kW 1 243  
Motoromdrejninger, rpm 1 2100  
Kørehastighed, km/time 1 13,1  
Sådybde, cm 1 7,0  

Ærter, raps og græsfrø: Alle registreringer 

Tabel A23.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Alle målinger (pløjet, harvet, direkte). Lerjord. Ærter 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidensinterval

Brændstofforbrug, l/ha 4 9,6 0,93 8,3-10,9 
Brændstofforbrug, l/time 4 23,8 3,05 19,6-28,1 
Arbejdsforbrug, min/ha 4 24,4 4,60 18,1-30,8 
Kapacitet, ha/time 4 2,5 0,47 1,9-3,2 
Traktorstørrelse, kW 4 195 55 119-272 
Motoromdrejninger, rpm 4 1988 103 1844-2131 
Kørehastighed, km/time 4 12,2 1,05 10,7-13,6 
Sådybde, cm 4 6,8 0,29 6,4-7,2 

Tabel A24.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Alle målinger (harvet, direkte). Lerjord. Raps. 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidensinterval

Brændstofforbrug, l/ha 2 6,1 2,34 
Brændstofforbrug, l/time 2 25,8 10,60 
Arbejdsforbrug, min/ha 2 14,3 0,30 13,4-15,2 
Kapacitet, ha/time 2 4,2 0,09 3,9-4,5 
Traktorstørrelse, kW 2 195 69 
Motoromdrejninger, rpm 1 1900 
Kørehastighed, km/time 2 14,2 3,13 
Sådybde, cm 2 2,0 
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Tabel A25.  Väderstad Rapid 400 skiveskærssåmaskine, 4 m 

  Direkte såning. Sandjord. Græsfrø 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidensinterval

Brændstofforbrug, l/ha 1 8,9     
Brændstofforbrug, l/time 1 20,0     
Arbejdsforbrug, min/ha 1 26,6     
Kapacitet, ha/time 1 2,3     
Traktorstørrelse, kW 1 243     
Motoromdrejninger, rpm 1 1800     
Kørehastighed, km/time 1 14,0     
Sådybde, cm 1 2,0     

Horsch CO4 og CO6 tandskærssåmaskine med duetskær 

Alle jordtyper: Pløjet eller harvet. Korn eller hestebønner. 4 m såmaskine

Tabel A26.  Horsch CO4 tandskærssåmaskine med duetskær, 4 m 

  Alle målinger uanset behandling eller jordtype. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 34 7,6 2,24 6,8-8,4 
Brændstofforbrug, l/time 34 26,1 6,68 23,8-28,4 
Arbejdsforbrug, min/ha 34 17,2 3,44 16-18 
Kapacitet, ha/time 34 3,7 0,81 3,4-3,9 
Traktorstørrelse, kW 34 154 21 147-161 
Motoromdrejninger, rpm 27 1991 151 1931-2050 
Kørehastighed, km/time 34 13,3 1,80 12,6-13,9 
Sådybde, cm  34 4,4 0,63 4,2-4,6 

Tabel A27.  Horsch CO4 tandskærssåmaskine med duetskær, 4 m 

  Jorden er pløjet, alle jordtyper. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 3 7,0 0,68 5,7-8,2 
Brændstofforbrug, l/time 3 32,2 1,82 28,9-35,6 
Arbejdsforbrug, min/ha 3 12,1 2,09 9-16 
Kapacitet, ha/time 3 5,1 0,93 3,4-6,7 
Traktorstørrelse, kW 3 165 16 136-194 
Motoromdrejninger, rpm 2 1925 177 1388-2463 
Kørehastighed, km/time 3 14,3 1,52 11,5-17,1 
Sådybde, cm  3 5,0 
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Tabel A28.  Horsch CO4 tandskærssåmaskine med duetskær, 4 m 

  Jorden er harvet, alle jordtyper. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 31 7,6 2,33 6,8-8,5 
Brændstofforbrug, l/time 31 25,5 6,69 23,0-27,9 
Arbejdsforbrug, min/ha 31 17,7 3,15 17-19 
Kapacitet, ha/time 31 3,5 0,67 3,3-3,8 
Traktorstørrelse, kW 31 153 21 145-160 
Motoromdrejninger, rpm 25 1996 151 1934-2058 
Kørehastighed, km/time 31 13,2 1,81 12,5-13,8 
Sådybde, cm  31 4,4 0,64 4,1-4,6 

Tabel A29.  Horsch CO4 tandskærssåmaskine med duetskær, 4 m 

  Jorden er pløjet, alle jordtyper. Hestebønner 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 2 10,4 0,66 8,4-12,4 
Brændstofforbrug, l/time 2 31,2 3,40 20,9-41,6 
Arbejdsforbrug, min/ha 2 20,1 0,90 17-23 
Kapacitet, ha/time 2 3,0 0,13 2,6-3,4 
Traktorstørrelse, kW 2 147 
Motoromdrejninger, rpm 2 2100 
Kørehastighed, km/time 2 11,0 
Sådybde, cm  2 8,5 0,71 6,4-10,7 

Harvet: Sandjord, lerjord og svær lerjord. 4 m såmaskine 

Tabel A30.  Horsch CO4 tandskærssåmaskine med duetskær, 4 m 

  Jorden er harvet. Sandjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 16 6,6 0,94 6,1-7,1 
Brændstofforbrug, l/time 16 23,8 4,06 21,,7-26,0 
Arbejdsforbrug, min/ha 16 17,0 3,43 15-19 
Kapacitet, ha/time 16 3,7 0,77 3,3-4,1 
Traktorstørrelse, kW 16 150 9 145-155 
Motoromdrejninger, rpm 15 2077 121 2010-2143 
Kørehastighed, km/time 16 14,3 1,15 13,6-14,9 
Sådybde, cm  16 4,2 0,54 3,9-4,5 
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Tabel A31.  Horsch CO4 tandskærssåmaskine med duetskær, 4 m 

  Jorden er harvet. Lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 12 9,0 2,75 7,2-10,7 
Brændstofforbrug, l/time 12 30,0 8,53 24,6-35,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 12 17,5 3,31 15-20 
Kapacitet, ha/time 12 3,5 0,71 3,1-4,0 
Traktorstørrelse, kW 12 154 27 137-171 
Motoromdrejninger, rpm 9 1878 130 1780-1976 
Kørehastighed, km/time 12 12,7 1,48 11,8-13,6 
Sådybde, cm  12 4,6 0,68 4,2-5,1 

Tabel A32.  Horsch CO4 tandskærssåmaskine med duetskær, 4 m 

  Jorden er harvet. Svær lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 6 7,4 2,50 4,9-9,9 
Brændstofforbrug, l/time 6 24,4 5,35 19,1-29,8 
Arbejdsforbrug, min/ha 6 16,8 4,26 13-21 
Kapacitet, ha/time 6 3,8 1,20 2,6-5,0 
Traktorstørrelse, kW 6 162 29 133-191 
Motoromdrejninger, rpm 3 1900 
Kørehastighed, km/time 6 11,8 2,43 9,3-14,2 
Sådybde, cm  6 4,6 0,66 3,9-5,3 

Tabel A33.  Horsch CO4 tandskærssåmaskine med duetskær, 4 m 

  Jorden er harvet. Lerjord og svær lerjord. Korn + fl. gødning 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 6 7,7 3,43 4,3-11,2 
Brændstofforbrug, l/time 6 22,9 8,64 14,2-31,5 
Arbejdsforbrug, min/ha 6 19,0 2,92 16,1-21,9 
Kapacitet, ha/time 6 3,2 0,49 2,7-3,7 
Traktorstørrelse, kW  6 153 33 120-186 
Motoromdrejninger, rpm 4 1900 
Kørehastighed, km/time 6 11,3 1,32 10,0-12,6 
Sådybde, cm  6 4,3 0,61 3,7-4,9 
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6 m Horsch CO6 såmaskine. Jorden er harvet, jordtype JB 5-7, korn eller raps 

Tabel A34.  Horsch CO6 tandskærssåmaskine med duetskær, 6 m 

  Jorden er harvet. Lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 10 8,2 1,20 7,4-9,1 
Brændstofforbrug, l/time 10 44,1 11,65 35,9-52,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 10 11,4 4,46 8-15 
Kapacitet, ha/time 10 6,2 2,97 4,2-8,3 
Traktorstørrelse, kW  10 206 1)

Motoromdrejninger, rpm 10 1860 52 1824-1896 
Kørehastighed, km/time 10 12,1 2,40 10,4-13,8 
Sådybde, cm  10 4,0 

 1) Samme traktor i alle forsøg 

Tabel A35.  Horsch CO6 tandskærssåmaskine med duetskær, 6 m 

  Jorden er harvet. Lerjord. Korn + fl. gødning 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 5 7,5 0,68 6,8-8,3 
Brændstofforbrug, l/time 5 52,6 11,04 39,9-65,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 5 7,9 2,54 5-11 
Kapacitet, ha/time 5 8,3 2,85 5,1-11,6 
Traktorstørrelse, kW  5 206 1)

Motoromdrejninger, rpm 5 1900 
Kørehastighed, km/time 5 14,0 1,22 12,6-15,4 
Sådybde, cm  5 4,0 

1) Samme traktor i alle forsøg  

Tabel A36.  Horsch CO6 tandskærssåmaskine med duetskær, 6 m 

  Jorden er harvet. Lerjord. Raps 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 2 5,8 0,46 4,4-7,2 
Brændstofforbrug, l/time 2 34,0 0,06 33,8-34,2 
Arbejdsforbrug, min/ha 2 10,3 0,80 8-13 
Kapacitet, ha/time 2 5,9 0,46 4,5-7,3 
Traktorstørrelse, kW  2 206 1)

Motoromdrejninger, rpm 2 1900 
Kørehastighed, km/time 2 15,3 1,77 9,9-20,6 
Sådybde, cm  2 1,5 

 1) Samme traktor i alle forsøg 
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Köckerling AT 400 tandskærssåmaskine med vingeskær 

Alle jordtyper og behandlinger. Korn eller raps 

Tabel A37.  Köckerling AT 400 tandskærssåmaskine med vingeskær, 4 m 

  Alle målinger uanset behandling og jordtype. Korn og raps 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 31 8,7 1,30 8,2-9,2 
Brændstofforbrug, l/time 27 27,6 4,34 25,9-29,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 27 18,6 3,27 17-20 
Kapacitet, ha/time 27 3,3 0,57 3,1-3,5 
Traktorstørrelse, kW 31 138 12 133-142 
Motoromdrejninger, rpm 26 2089 100 2048-2129 
Kørehastighed, km/time 31 12,3 0,87 12,0-12,7 
Sådybde, cm  31 4,5 0,97 4,1-4,8 

Tabel A38.  Köckerling AT 400 tandskærssåmaskine med vingeskær, 4 m 

  Alle målinger uanset behandling og jordtype. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 23 8,5 1,31 7,9-9,1 
Brændstofforbrug, l/time 21 28,4 4,57 26,3-30,5 
Arbejdsforbrug, min/ha 21 17,9 3,16 17-19 
Kapacitet, ha/time 21 3,4 0,55 3,2-3,7 
Traktorstørrelse, kW 23 138 12 133-143 
Motoromdrejninger, rpm 19 2122 83 2082-2162 
Kørehastighed, km/time 23 12,3 0,84 12,0-12,7 
Sådybde, cm  23 4,9 0,41 4,7-5,0 

Jordtype, korn 

Tabel A39.  Köckerling AT 400 tandskærssåmaskine med vingeskær, 4 m 

  Jorden er harvet. Sandjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 12 8,8 1,61 7,7-9,8 
Brændstofforbrug, l/time 10 27,4 2,52 25,7-29,2 
Arbejdsforbrug, min/ha 10 19,0 3,58 17-22 
Kapacitet, ha/time 10 3,2 0,53 2,9-3,6 
Traktorstørrelse, kW 12 128 9 123-134 
Motoromdrejninger, rpm 9 2047 48 2010-2083 
Kørehastighed, km/time 12 12,1 1,13 11,4-12,8 
Sådybde, cm  12 4,9 0,29 4,7-5,1 
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Tabel A40.  Köckerling AT 400 tandskærssåmaskine med vingeskær, 4 m 

  Jorden er harvet. Lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 4 7,8 0,89 6,7-9,1 
Brændstofforbrug, l/time 4 28,8 6,22 20,1-37,5 
Arbejdsforbrug, min/ha 4 16,0 2,36 13-19 
Kapacitet, ha/time 4 3,8 0,56 3,1-4,6 
Traktorstørrelse, kW 4 149 
Motoromdrejninger, rpm 3 2200 
Kørehastighed, km/time 4 12,4 0,14 12,2-12,6 
Sådybde, cm  4 4,9 0,63 4,0-5,8 

Tabel A41.  Köckerling AT 400 tandskærssåmaskine med vingeskær, 4 m 

  Jorden er harvet. Svær lerjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 7 8,5 0,86 7,7-9,3 
Brændstofforbrug, l/time 7 29,5 6,13 24,0-35,0 
Arbejdsforbrug, min/ha 7 17,4 2,48 15-20 
Kapacitet, ha/time 7 3,5 0,52 3,1-4,0 
Traktorstørrelse, kW 7 149 
Motoromdrejninger, rpm 7 2186 38 2152-2219 
Kørehastighed, km/time 7 12,6 0,27 12,4-12,9 
Sådybde, cm  7 4,7 0,49 4,3-5,2 

Tabel A42.  Köckerling AT 400 tandskærssåmaskine med vingeskær, 4 m 

  Jorden er pløjet. Sandjord. Korn 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 2 10,4 1,62 5,4-15,3 
Brændstofforbrug, l/time 
Arbejdsforbrug, min/ha 
Kapacitet, ha/time 
Traktorstørrelse, kW 2 140 
Motoromdrejninger, rpm 2 2000 
Kørehastighed, km/time 2 13,5 0,71 11,4-15,7 
Sådybde, cm  2 5,0 
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Raps, harvet, gylle 

Tabel A43.  Köckerling AT 400 tandskærssåmaskine med vingeskær, 4 m 

  Jorden er harvet. Alle jordtyper. Tilført gylle. Raps 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 6 8,8 0,92 7,9-9,7 
Brændstofforbrug, l/time 6 25,0 1,96 23,0-27,0 
Arbejdsforbrug, min/ha 6 21,2 2,45 19-24 
Kapacitet, ha/time 6 2,9 0,38 2,5-3,3 
Traktorstørrelse, kW 6 135 14 121-149 
Motoromdrejninger, rpm 5 1998 108 1874-2122 
Kørehastighed, km/time 6 12,0 0,79 11,1-12,8 
Sådybde, cm  6 2,9 1,11 1,8-4,0 

Tabel A44.  Köckerling AT 400 tandskærssåmaskine med vingeskær, 4 m 

  Jorden er harvet. Sandjord. Tilført gylle. Raps 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 3 9,5 0,58 8,4-10,5 
Brændstofforbrug, l/time 3 24,9 0,81 23,4-26,4 
Arbejdsforbrug, min/ha 3 22,8 0,71 22-24 
Kapacitet, ha/time 3 2,6 0,08 2,5-2,8 
Traktorstørrelse, kW 3 122 
Motoromdrejninger, rpm 3 2073 40 1999-2148 
Kørehastighed, km/time 3 11,3 0,58 10,3-12,4 
Sådybde, cm  3 3,0 

Tabel A45.  Köckerling AT 400 tandskærssåmaskine med vingeskær, 4 m 

  Jorden er harvet. Lerjord. Raps 

 Ant. 
obs.

Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 3 8,1 0,62 7,0-9,2 
Brændstofforbrug, l/time 3 25,1 2,99 19,6-30,6 
Arbejdsforbrug, min/ha 3 19,6 2,59 15-24 
Kapacitet, ha/time 3 3,1 0,44 2,3-3,9 
Traktorstørrelse, kW 3 148 1 146-150 
Motoromdrejninger, rpm 2 1885 21 1821-1950 
Kørehastighed, km/time 3 12,6 0,17 12,3-12,9 
Sådybde, cm  3 2,8 1,76 
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Stubharver, tallerkenharve, spaderulleharve og halmstrigle 

Alle arbejdsdybder og alle jordtyper 

Tabel A46.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 6,0 m 

  Alle målinger, uanset arbejdsdybde, fabrikat eller jordtype 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 33 6,2 1,76 5,6-6,9 
Brændstofforbrug, l/time 33 31,6 9,7 28,2-35,1 
Arbejdsforbrug, min/ha 33 12,6 4,49 11,0-14,1 
Kapacitet, ha/time 33 5,4 1,77 4,7-6,0 
Traktorstørrelse, kW 33 138 26 129-148 
Motoromdrejninger, rpm 27 1993 151 1933-2052 
Kørehastighed, km/time 29 12,2 1,69 11,5-12,8 
Arbejdsdybde, cm 29 6,6 4,15 5,1-8,2 

Tabel A47.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 6,3 m 

  Arbejdsdybde 3-5 cm. Alle jordtyper 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 15 5,5 0,96 5,0-6,1 
Brændstofforbrug, l/time 15 30,9 10,12 25,3-36,5 
Arbejdsforbrug, min/ha 15 11,7 4,03 9,4-13,9 
Kapacitet, ha/time 15 5,7 1,83 4,7-6,7 
Traktorstørrelse, kW 15 146 23 133-158 
Motoromdrejninger, rpm 13 2038 121 1966-2111 
Kørehastighed, km/time 15 13,0 1,08 12,4-13,6 
Arbejdsdybde, cm 15 3,8 0,86 3,2-4,2 

Tabel A48.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 5,4 m 

  Arbejdsdybde 6-8 cm. Alle jordtyper 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 10 7,7 1,54 6,6-8,8 
Brændstofforbrug, l/time 10 33,3 7,75 27,8-38,7 
Arbejdsforbrug, min/ha 10 14,8 4,94 11,3-18,2 
Kapacitet, ha/time 10 4,5 1,51 3,5-5,6 
Traktorstørrelse, kW 10 129 34 105-153 
Motoromdrejninger, rpm 10 1895 154 1787-2003 
Kørehastighed, km/time 10 12,1 1,32 11,1-13,0 
Arbejdsdybde, cm 10 7,3 1,09 6,5-8,0 
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Tabel A49.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 7,6 m 

 Arbejdsdybde 6-8 cm. Excl. selvbygget stubharve med Dingo vin-

geskær. Alle jordtyper 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 4 6,5 1,08 5,0-8,0 
Brændstofforbrug, l/time 4 40,0 7,62 29,4-50,6 
Arbejdsforbrug, min/ha 4 9,8 0,64 8,9-10,7 
Kapacitet, ha/time 4 6,1 0,42 5,5-6,7 
Traktorstørrelse, kW 4 167 14 148-186 
Motoromdrejninger, rpm 4 2000 200 1722-2278 
Kørehastighed, km/time 4 11,9 2,25 8,8-15,0 
Arbejdsdybde, cm 4 7,6 1,11 6,1-9,2 

Sandjord, arbejdsdybde 

Tabel A50.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 5,5 m 

  Sandjord. Alle målinger 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 21 6,1 1,96 5,2-7,0 
Brændstofforbrug, l/time 21 28,7 7,98 25,0-32,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 21 13,1 4,32 11,2-15,1 
Kapacitet, ha/time 21 5,1 1,63 4,3-5,8 
Traktorstørrelse, kW 21 131 20 122-140 
Motoromdrejninger, rpm 16 2059 160 1974-2144 
Kørehastighed, km/time 17 12,1 1,93 11,1-13,1 
Arbejdsdybde, cm 17 7,2 5,08 4,6-9,8 

Tabel A51.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 5,6 m 

  Sandjord. Arbejdsdybde 3-5 cm 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 9 5,6 1,09 4,7-6,4 
Brændstofforbrug, l/time 9 27,1 5,03 23,3-30,9 
Arbejdsforbrug, min/ha 9 12,5 2,63 10,5-14,5 
Kapacitet, ha/time 9 5,0 1,24 4,1-6,0 
Traktorstørrelse, kW 9 133 18 119-146 
Motoromdrejninger, rpm 8 2113 88 2041-2184 
Kørehastighed, km/time 9 13,1 0,94 12,4-13,8 
Arbejdsdybde, cm 9 3,7 0,83 3,1-4,3 
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Tabel A52.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 4,6 m 

  Sandjord. Arbejdsdybde 6-8 cm.  

  NB: De 3 målinger er med selvbygget stubharve 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 4 8,1 2,21 5,1-11,2 
Brændstofforbrug, l/time 4 27,6 1,46 25,6-29,7 
Arbejdsforbrug, min/ha 4 17,8 5,13 10,6-24,9 
Kapacitet, ha/time 4 3,7 1,43 1,7-5,7 
Traktorstørrelse, kW 4 114 22 83-145 
Motoromdrejninger, rpm 4 1925 250 1578-2273 
Kørehastighed, km/time 4 12,9 1,41 10,9-14,9 
Arbejdsdybde, cm 4 6,5 1,00 5,1-7,9 

Tabel A53.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 5,0 m 

  Sandjord. Arbejdsdybde 15-16 cm 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 4 7,4 1,74 5,0-9,8 
Brændstofforbrug, l/time 4 35,9 16,11 13,5-58,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 4 13,7 5,27 6,4-21,0 
Kapacitet, ha/time 4 5,0 2,22 1,9-8,1 
Traktorstørrelse, kW 4 135 26 99-171 
Motoromdrejninger, rpm 4 2088 125 1914-2261 
Kørehastighed, km/time 4 9,1 0,25 8,8-9,5 
Arbejdsdybde, cm 4 15,8 0,5 15,1-16,5 

Lerjord, arbejdsdybde 

Tabel A54.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 6,7 m 

  Lerjord. Alle målinger 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 12 6,5 1,38 5,6-7,4 
Brændstofforbrug, l/time 12 36,8 10,57 30,2-43,5 
Arbejdsforbrug, min/ha 12 11,6 4,80 8,6-14,6 
Kapacitet, ha/time 12 5,9 1,95 4,7-7,1 
Traktorstørrelse, kW 12 152 31 132-171 
Motoromdrejninger, rpm 11 1895 57 1858-1933 
Kørehastighed, km/time 12 12,2 1,34 11,4-13,1 
Arbejdsdybde, cm 12 5,8 2,23 4,4-7,2 
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Tabel A55.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 7,3 m 

  Lerjord. Arbejdsdybde 3-5 cm 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 6 5,5 0,81 4,7-6,3 
Brændstofforbrug, l/time 6 36,6 13,46 23,1-50,1 
Arbejdsforbrug, min/ha 6 10,4 5,60 4,8-16,0 
Kapacitet, ha/time 6 6,7 2,2 4,5-8,9 
Traktorstørrelse, kW 6 165 14 151-179 
Motoromdrejninger, rpm 5 1920 45 1869-1971 
Kørehastighed, km/time 6 12,9 1,35 11,5-14,2 
Arbejdsdybde, cm 6 3,8 0,98 2,9-4,8 

Tabel A56.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 6,0 m 

  Jordtype JB 5-7. Arbejdsdybde 6-8 cm 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 6 7,5 1,08 6,4-8,6 
Brændstofforbrug, l/time 6 37,0 8,02 29,0-45,1 
Arbejdsforbrug, min/ha 6 12,7 4,01 8,7-16,8 
Kapacitet, ha/time 6 5,1 1,40 3,7-6,5 
Traktorstørrelse, kW 6 139 39 100-177 
Motoromdrejninger, rpm 6 1875 61 1814-1936 
Kørehastighed, km/time 6 11,6 1,04 10,5-12,6 
Arbejdsdybde, cm 6 7,8 0,88 6,9-8,6 

Fabrikater, stubharver 

Tabel A57.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 7,60 m 

  Horsch Terrano FG 8. Sandjord og lerjord 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 12 5,9 1,12 5,2-6,6 
Brændstofforbrug, l/time 12 40,7 10,49 34,1-47,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 12 9,0 1,29 8,1-9,8 
Kapacitet, ha/time 12 6,8 1,1 6,2-7,5 
Traktorstørrelse, kW 12 167 12 160-175 
Motoromdrejninger, rpm 11 1964 129 1878-2049 
Kørehastighed, km/time 12 12,7 1,90 11,5-13,9 
Arbejdsdybde, cm 12 6,0 3,53 3,7-8,2 
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Tabel A58.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 4,8 m 

  Köckerling SGF Quadro 480. Sandjord 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 6 6,0 0,25 5,8-6,3 
Brændstofforbrug, l/time 6 25,7 2,47 23,3-28,2 
Arbejdsforbrug, min/ha 6 14,1 1,12 13,0-15,2 
Kapacitet, ha/time 6 4,3 0,36 3,9-4,6 
Traktorstørrelse, kW 6 122 1)
Motoromdrejninger, rpm 6 2150 
Kørehastighed, km/time 6 12,5 
Arbejdsdybde, cm 6 3,5 0,55 3,0-4,1 

 1) Samme traktor i alle forsøg

Tabel A59.  Stubharver med vingeskær. Arbejdsbredde 4,0 m 

  Köckerling SG 9/2. Sandjord 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 3 7,4 2,13 3,4-11,3 
Brændstofforbrug, l/time 3 27,8 1,14 25,8-29,9 
Arbejdsforbrug, min/ha 3 15,8 3,95 8,5-23,0 
Kapacitet, ha/time 3 4,0 1,04 2,1-5,9 
Traktorstørrelse, kW 3 122 1)

Motoromdrejninger, rpm 3 2150 
Kørehastighed, km/time 3 9,0 
Arbejdsdybde, cm 3 16,0 

 1) Samme traktor i alle forsøg 

Tabel A60.  Kongskilde Vibro Flex/Concept stubharve.  

  Arbejdsbredde 6,8 m. Sandjord. 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 6 4,2 1,07 3,1-5,3 
Brændstofforbrug, l/time 6 24,2 4,1 20,1-28,3 
Arbejdsforbrug, min/ha 6 11,1 5,28 5,8-16,4 
Kapacitet, ha/time 6 6,1 1,85 4,3-8,0 
Traktorstørrelse, kW 6 141 3 138-144 
Motoromdrejninger, rpm 1 1900 1)

Kørehastighed, km/time 2 12,1 2,31 5,1-19,1 
Arbejdsdybde, cm 2 4,8 1,06 1,5-8,0 

 1) Samme traktor i alle forsøg
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Tabel A61.  Selvbygget stubharve med bærerulle bagest. Arbejdsbredde 4,0 m 

  Dalbo Dingo tænder og vingeskær. Sandjord og lerjord  

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 6 8,5 1,27 7,3-9,8 
Brændstofforbrug, l/time 6 28,8 3,59 25,2-32,4 
Arbejdsforbrug, min/ha 6 18,0 3,39 14,6-21,4 
Kapacitet, ha/time 6 3,4 0,75 2,7-4,2 
Traktorstørrelse, kW 6 103 1)

Motoromdrejninger, rpm 6 1825 61 1764-1886 
Kørehastighed, km/time 6 12,2 0,20 12,0-12,4 
Arbejdsdybde, cm 6 7,0 1,1 5,9-8,1 

 1) Samme traktor i alle forsøg 

Spaderulleharve, tallerkenharve og halmstrigle 

Tabel A62.  Spaderulleharve (2 målinger med påbygget vingeskær forrest) 

  Lerjord og svær lerjord. Arbejdsbredde 6,3 m 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 3 6,0 0,28 5,5-6,5 
Brændstofforbrug, l/time 3 44,7 4,2 37,0-52,4 
Arbejdsforbrug, min/ha 3 8,1 0,79 6,6-9,5 
Kapacitet, ha/time 3 7,5 0,76 6,1-8,9 
Traktorstørrelse, kW 3 218 21 179-258 
Motoromdrejninger, rpm 3 1883 104 1692-2074 
Kørehastighed, km/time 3 14,7 0,58 13,6-15,7 
Arbejdsdybde, cm 3 5,2 4,19 

Tabel A63.  Tallerkenharve, Väderstad Carrier CR 650 Disch m. pakker og 

tromle. Sandjord og lerjord. Arbejdsbredde 6,5 m 

Ant. obs Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 4 5,2 1,98 2,4-7,9 
Brændstofforbrug, l/time 4 26,7 8,64 14,7-38,7 
Arbejdsforbrug, min/ha 4 11,6 0,98 10,2-12,9 
Kapacitet, ha/time 4 5,22 0,44 4,6-5,8 
Traktorstørrelse, kW 4 174 1)

Motoromdrejninger, rpm 4 1863 48 1796-1929 
Kørehastighed, km/time 4 15,0 1,15 13,4-16,6 
Arbejdsdybde, cm 4 3,1 0,25 2,8-3,5 

 1) Samme traktor i alle forsøg
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Tabel A64.  Tallerkenharve, Väderstad Carrier CR 650 Disch m. pakker og 

tromle. Sandjord. Arbejdsbredde 6,5 m 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 2 4,2 1,05 1,0-7,4 
Brændstofforbrug, l/time 2 22,5 4,58 
Arbejdsforbrug, min/ha 2 11,3 1,02 8,2-14,4 
Kapacitet, ha/time 2 5,3 0,48 3,9-6,8 
Traktorstørrelse, kW 2 174 
Motoromdrejninger, rpm 2 1850 71 1635-2065 
Kørehastighed, km/time 2 15,0 1,41 10,7-19,3 
Arbejdsdybde, cm 2 3,3 0,35 2,2-4,3 

Tabel A65.  Tallerkenharve, Väderstad Carrier CR 650 Disch m. pakker og 

tromle. Lerjord. Arbejdsbredde 6,5 m 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 2 6,2 2,57 
Brændstofforbrug, l/time 2 30,9 9,77 
Arbejdsforbrug, min/ha 2 11,8 1,26 8,0-15,6 
Kapacitet, ha/time 2 5,1 0,55 3,5-6,8 
Traktorstørrelse, kW 2 174 1)

Motoromdrejninger, rpm 2 1875 35 1768-1983 
Kørehastighed, km/time 2 15,0 1,41 10,7-19,3 
Arbejdsdybde, cm 2 3,0 

 1) Samme traktor i alle forsøg

Tabel A66.  Köckerling halmstrigle  

  Lerjord. Arbejdsbredde 12 m 

Ant. obs. Gns. Standard-
spredning

Konfidens-
interval

Brændstofforbrug, l/ha 9 1,4 0,32 1,1-1,6 
Brændstofforbrug, l/time 9 22,6 2,56 20,1-24,5 
Arbejdsforbrug, min/ha 9 3,7 1,17 2,8-4,6 
Kapacitet, ha/time 9 18,1 6,66 13,1-23,1 
Traktorstørrelse, kW 9 114 10 106-121 
Motoromdrejninger, rpm 9 1911 114 1825-1997 
Kørehastighed, km/time 9 16,1 5,08 12,2-19,9 
Arbejdsdybde, cm 9 1,4 0,53 1,1-1,8 
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Samletabeller for foreliggende data og nye indsamlede data 

Tabel A67. Brændstofforbrug ved markoperationer fra tidligere undersøgelser1) 

Brændstofforbrug 

l/time l/ha Maskintype 

Nominel 
arbejds- 
bredde 

m

Effektiv 
køre- 

hastighed

km/time

Arbejds-
dybde 

cm 

Kapacitet
(brutto) 

ha/time gns. "s" **) gns. "s" **)

Samlet 
areal

ha

Direkte såmaskine 2,6 14,6 4-6 2,2 12,7 2,9 6,4 1,3 65 

Direkte såmaskine 4,0 14,6 4-6 4,3 17,9 3,4 4,6 0,6 102 

Alm. radsåmaskine 4,0 9,3 2-4 2,1 4,9 1,4 2,6 0,7 75 

Kombisåmaskine 3,0 11,0 2-4 1,4 8,7 1,2 6,4 0,7 72 

Harvetandssåmaskine 4,0 9,3 2-4 2,1 6,4 0,9 3,6 0,6 13 

Harvetandssåmaskine 3,0 9,0 2-4 1,8 6,4 0,9 3,6 0,6 9 

Rotorharve med såmaskine *) 3,0 8,0 2-4 1,5 12,1 8,3 

Kunstgødningsspreder *) 6,0 10,0 - 5,3 4,3 1,7 

Roesåmaskine, énkorn 4,0 4,5 2-3 2,2 2,6 1,3 6

Cambridgetromle 6,0 7,5 3,8 6,2 2,8 1,8 1,2 41 

Spidsharve, 10 led, slæbe- 10,0 9,6 2-3 6,2 10,9 2,0 76

Skrælleplov 3-furet 1,1 8,3 10-12 0,6 8,1 15,5 3

Alm. plov, 3-furet 1,1 6,2 20-22 0,5 9,2 2,0 19,6 2,0 25 

Vendeplov, 3-furet 1,1 6,2 20-22 0,5 9,0 1,1 19,5 2,2 23 

Kultivator 5,6 8,0 6-8 3,0 10,3 1,3 3,8 1,1 27 

Fræser med såmaskine 3,0 6,8 5-7 1,5 9,6 2,7 7,2 0,8 18 

Fræser med såmaskine 2,3 7,1 5-7 1,1 9,1 1,5 9,4 2,9 37 

Spaderulleharve 2,5 11,0 5-8 2,3 9,9 2,8 4,7 0,9 56 

Tallerkenharve 2,3 7,8 6-8 1,9 12,2 2,2 7,3 1,2 16 

Tallerkenharve 2,6 7,8 5-8 1,7 9,9 1,8 6,3 0,9 38 

Stubharve 4,3 9,1 6-8 2,8 10,0 0,7 4,0 0,8 20 

Stubharve 3,3 9,1 6-10 2,4 10,5 1,8 4,9 0,9 112 

Såbedsharve 5,6 9,3 4-7 3,8 9,6 2,1 2,8 1,0 150 

Marksprøjte 12,0 9,2 4,1 5,6 - 1,5 
*)  Indirekte beregnet brændstofforbrug.  **) Standardspredning 
1) Kilde: FAO Rapport. REUR Technical Series 10. Energy Consumption and Input-Output Relations of Field Opera-

tions, 1989. 
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Tabel A68. Brændstofforbrug målt ved markforsøg. Tidligere undersøgelser1) 

Brændstofforbrug 

l/ha 

Arbejds-
bredde 

m

Effektiv 
køre- 

hastighed

km/time l/time Gns. 
Antal 

målinger 
Std.

spredning

Konfi-
dens- 

interval 

Stubharve med enkelt spaderulleefterharve 2,9 9,0 12,3 6,6 39 1,6 6,1-7,1 

Stubharve med 4-akslet spaderulleefterharve 2,5 9,0 12,2 7,7 34 1,7 7,1-8,3 

Stubharve med langfingerefterharve 3,5 8,9 12,1 6,3 14 1,0 5,7-6,9 

Marksprøjte, 600 liter tank 12,0 5,9 4,0 1,1 23 0,9 0,7-1,5 

Båndsprøjte, 600 liter tank 4,0 6,4 1,4 2

Vendeplov med jordpakker 3-f.14" 5,8 12,6 24,0 36 3,4 22,9-25,1

Rotorharve med såmaskine 3,0 7,5 14,3 12,5 12 1,4 11,5-13,4

Kompaktharve med såmaskine 3,0 6,8 8,8 7,8 8 0,8 7,1-8,4 

Såbedsharve 5,6 9,7 10,4 3,4 4 1,4 1,4-5,3 

Liftophængt gødningsspreder 12,0 8,0 8,0 1,8 5 0,4 1,4-2,3 

Langfinger ukrudtsharve2) 6,0 8,4 5,9 1,9 16 0,4 1,7-2,1 

Langfinger ukrudtsharve3) 9,0 9,0 9,5 1,8 10 0,3 1,5-2,0 

Netstrigle ukrudtsharve 6,0 8,9 6,3 2,0 5 0,4 1,5-2,4 

Mejetærsker4) 4,5 - 13,6 16,5 17 6,2 11,1-17,4

Rækkekultivator (roer) 4,0 4,0 3,0 2

Gyllevogn med spredebom, 10 tons nettolast5) 12,0 3,8 9,9 6,6 16 1,4 5,8-7,3 
1) Kilde: Beretning nr. 59, tabel nr. 32. Grønne marker. Driftstekniske analyser og modelsimuleringer. Statens 

Jordbrugstekniske Forsøg, 1994.
2)  10 mm tænder 
3)  7 mm tænder  
4)  Alle afgrøder 
5)  Sprede + transport 
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Tabel A69.  Samletabel for brændstofforbrug, kapacitet, effektforbrug m.m. ved reduceret 

 jordbearbejdning: Såmaskiner. Nye data fra projektet 

Maskintype Antal 
obs. 

Arbejds-
bredde 

Ar-
bejds-
dybde 

Jordtype Forbe-
hand-
ling 

Traktor Køre-
hastighed

Kapa-
citet

(brutto)

Brændstofforbrug  

l/time         l/ha 

Udtaget
effekt

Motor-
belast-
ning 

m cm kW km/time ha/time gns. "s" gns. "s" kW %
Väderstad Rapid 400 

Skiveskærssåmaskine 58 4,0 4,0 alle alle1) 200 12 2,9 22,8 4,0 8,3 1,6 77 38
Skiveskærssåmaskine 6 4,0 3,7 alle direkte 243 15 3,2 20,1 2,0 6,8 2,3 68 28
Skiveskærssåmaskine 14 4,0 4,1 alle harvet 229 13 2,9 22,5 3,8 7,9 1,3 76 33
Skiveskærssåmaskine 38 4,0 3,9 alle pløjet 182 11 2,8 23,3 4,2 8,6 1,4 78 43
Skiveskærssåmaskine 22 4,0 3,9 ler alle1) 191 12 3,0 24,0 5,0 8,2 1,5 81 42
Skiveskærssåmaskine 4 4,0 3,5 ler harvet 219 13 3,1 23,9 6,2 7,9 1,3 80 37
Skiveskærssåmaskine 16 4,0 3,8 sand alle1) 231 14 2,9 22,0 3,7 7,8 1,5 74 32
Skiveskærssåmaskine 11 4,0 4,0 sand pløjet 226 14 2,9 22,5 4,3 7,8 1,3 76 33
Skiveskærssåmaskine 20 4,0 4,2 sv.ler alle1) 185 11 2,7 22,1 2,7 8,7 1,5 74 40
Skiveskærssåmaskine 8 4,0 4,4 sv.ler harvet 231 13 2,9 22,1 2,9 7,6 1,2 74 32
Skiveskærssåmaskine 11 4,0 3,7 sv.ler pløjet 147 10 2,6 22,2 2,8 9,4 1,3 75 51

Doublet Record Kulti-Seeder 

Skiveskærssåmaskine 5 4,0 4,3 ler alle2) 85 9 2,5 13,3 3,6 5,6 1,1 45 53
Skiveskærssåmaskine 8 4,0 4,1 ler harvet 90 10 2,9 15,5 3,9 5,7 0,9 52 58
Skiveskærssåmaskine 3 4,0 2,84) ler pløjet 98 11 3,7 19,4 5,4 5,5 0,7 65 67
Tandskærssåmaskine 16 4,0 6,0 ler pløjet 92 11 2,4 9,8 1,5 4,1 0,6 33 36
Tandskærssåmaskine 12 4,0 5,7 ler pløjet 92 9 1,9 16,9 1,8 8,83) 0,7 57 62
Skiveskærssåmaskine 6 4,0 3,3 sand alle2) 98 12 3,6 19,2 3,1 5,6 0,6 65 66

Horsch CO4 og CO6

Tandskærssåmaskine 34 4,0 4,4 alle alle2) 154 13 1,8 26,1 6,7 7,6 2,2 88 57
Tandskærssåmaskine 31 4,0 4,4 alle harvet 153 13 3,5 25,5 6,7 7,6 2,3 86 56
Tandskærssåmaskine 3 4,0 5,0 alle pløjet 165 14 5,1 32,2 1,8 7,0 0,7 108 66
Tandskærssåmaskine 2 4,0 8,55) alle pløjet 147 11 3,0 31,2 3,4 10,4 0,7 105 71
Tandskærssåmaskine 12 4,0 4,6 ler alle2) 154 13 3,5 30,0 8,5 9,0 2,8 101 65
Tandskærssåmaskine 10 6,0 4,0 ler harvet 206 12 6,2 44,1 11,7 8,2 1,2 148 72
Tandskærssåmaskine 2 6,0 1,54) ler harvet 206 15 5,9 34,0 0,1 5,8 0,5 114 55
Tandskærssåmaskine 5 6,0 4,0 ler harvet6) 206 14 8,3 52,6 11,0 7,5 0,7 177 86
Tandskærssåmaskine 6 4,0 4,3 ler/sv.ler harvet6) 153 11 3,2 22,9 8,6 7,7 3,4 77 50
Tandskærssåmaskine 16 4,0 4,2 sand alle2) 150 14 3,7 23,8 4,1 6,6 0,9 80 53
Tandskærssåmaskine 6 4,0 4,6 sv.ler alle2) 162 12 3,8 24,4 5,4 7,4 2,5 82 51

Köckerling AT400

Tandskærssåmaskine 31 4,0 4,5 alle harvet 138 12 3,3 27,6 4,3 8,7 1,3 93 67
Tandskærssåmaskine 12 4,0 4,9 sand harvet 128 12 3,2 27,4 2,5 8,8 1,6 92 72
Tandskærssåmaskine 4 4,0 4,9 ler harvet 149 12 3,8 28,8 6,2 7,8 0,9 97 65
Tandskærssåmaskine 7 4,0 4,7 sv.ler harvet 149 13 3,5 29,5 6,1 8,5 0,9 99 67
Tandskærssåmaskine 6 4,0 2,94) alle harvet7) 135 12 2,9 25,0 2,0 8,8 0,9 84 62
Tandskærssåmaskine 3 4,0 3,0 4) sand harvet7) 122 11 2,6 24,9 0,8 9,5 0,6 84 69
Tandskærssåmaskine 3 4,0 2,8 4) ler harvet 148 13 3,1 25,1 3,0 8,1 0,6 84 57
1) Pløjet, harvet eller ubehandlet 
2) Pløjet eller harvet 
3) Pløjet, frontpakker på traktor ved såning 
4) Raps 

5) Hestebønner 
6) Såning + nedfældning af gødning 
7) Tilført gylle lige før harvning
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Tabel A70.  Samletabel for brændstofforbrug, kapacitet, effektforbrug m.m. ved reduceret jordbe-

arbejdning: Stubharver. Nye data fra projektet 

BrændstofforbrugMaskintype Antal
obs.

Arbejds-
bredde

Arbejds-
dybde

Jord-
type

Trak-
tor

Køre-
hastig-

hed

Kapaci-
tet

(brutto) l/time l/ha 

Ud-
taget
effekt

Motor-
belast-
ning

 m cm  kW km/time ha/time gns. ”s” gns. ”s” kW % 

Alle målinger      
Stubharve m. vingeskær, 
alle typer 

33 6,0 6,6 alle 138 12 5,4 31,6 9,7 6,2 1,8 106 77 

     
Sandjord eller lerjord      
Stubharve m. vingeskær 21 5,5 7,2 sand 131 12 5,1 28,7 8,0 6,1 2,0 96 74 
Stubharve m. vingeskær 12 6,7 5,8 ler 152 12 5,9 36,8 10,6 6,5 1,4 124 81 

     
Arbejdsdybde, alle jordtyper      
Stubharve m. vingeskær, 
3-5 cm arb.dybde 

15 6,3 3,8 alle 146 13 5,7 30,9 10,1 5,5 1,0 104 71 

Stubharve m. vingeskær,  
6-8 cm arb.dybde 

10 5,4 7,3 alle 129 12 4,5 33,3 7,8 7,7 1,5 112 87 

     

Arbejdsdybde, sandjord      
Stubharve m. vingeskær,  
3-5 cm arb.dybde 

9 5,6 3,7 sand 133 13 5,0 27,1 5,0 5,6 1,1 91 68 

Stubharve m. vingeskær,  
6-8 cm arb.dybde 

4 4,6 6,5 sand 114 13 3,7 27,6 1,5 8,1 2,2 93 81 

Stubharve m. vingeskær,  
15-16 cm arb.dybde 

4 5,0 15,8 sand 135 9 5,0 35,9 16,1 7,4 1,7 121 89 

     
Arbejdsdybde, lerjord      
Stubharve m. vingeskær,  
3-5 cm arb.dybde 

6 7,3 3,8 ler 165 13 6,7 36,6 13,5 5,5 0,8 123 75 

Stubharve m. vingeskær,  
6-8 cm arb.dybde 

6 6,0 7,8 ler 139 12 5,1 37,0 8,0 7,5 1,1 124 89 

     
Fabrikater      
Horsch Terrano FG 8  
Flachgrubber 

12 7,6 6,0 sand+ler 167 13 6,8 40,7 10,5 5,9 1,1 137 82 

Köckerling SGF
Quadro 480 

6 4,8 6,0 sand 122 13 4,3 25,7 2,5 6,0 0,3 86 71 

Köckerling SG 9/2  
Schwergrubber 

3 4,0 16,0 sand 122 9 4,0 27,8 1,1 7,4 2,1 93 77 

Kongskilde Vibro  
Concept/Flex 

6 6,8 4,8 sand 141 12 6,1 24,2 4,1 4,2 1,1 81 58 

Selvbygget stubharve   
m. bærerulle 

6 4,0 7,0 sand+ler 103 12 3,4 28,8 3,6 8,5 1,3 97 94 
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Tabel A71.  Samletabel for brændstofforbrug, kapacitet, effektforbrug m.m. ved redu-

ceret jordbearbejdning: Spaderulleharve, tallerkenharve og halmstrigle. 

Nye data fra projektet 

Brændstofforbrug Maskintype Antal 
obs.

Ar-
bejds- 
bredde 

Ar-
bejds- 
dybde 

Jord- 
type 

Traktor Køreha-
stighed

Kapacitet 
(brutto)

l/time l/ha

Udtaget 
effekt 

Motor-
belast-
ning 

 m cm  kW km/time ha/time gns. ”s” gns. ”s” kW % 

Spaderulleharve 3 6,3 5,2 ler + sv.ler 218 15 7,5 44,7 4,2 6,0 0,3 150 69 

Tallerkenharve 4 6,5 3,1 alle 174 15 5,2 26,7 8,6 5,2 2,0 90 52 

Tallerkenharve 2 6,5 3,3 sand 174 15 5,3 22,5 4,6 4,2 1,1 76 43 

Tallerkenharve 2 6,5 3,0 ler 174 15 5,1 30,9 9,8 6,2 2,6 104 60 

Halmstrigle 9 12,0 1,4 sand 114 16 18,1 22,6 2,6 1,4 0,3 76 67 

Tabel A72.  Detaljerede brændstofmålinger vedr. 4 m Väderstad Rapid 400 skiveskærs-

såmaskine. Case IH MX 170 4WD måletraktor. Nye data fra projektet 

8 km/time 10 km/time 12 km/time 

Ant. obs Gns. "s" Ant. obs Gns. "s" Ant. obs Gns. "s"

Brændstofforbrug 

Hovedarbejde (netto) l/time 16 13,5 1,11 21 17,9 0,60 20 21,1 0,55 

– // – l/ha 16 4,2 0,37 20 4,5 0,53 20 4,6 0,12 
Vendinger l/time 15 12,0 0,95 20 13,6 1,46 20 13,3 1,00 

Effektiv kørehastighed 

Hovedarbejde (netto) km/tim
e

16 8,0 0,10 21 9,8 0,28 20 11,4 0,09 

Vendinger km/tim
e

15 6,9 0,25 20 7,6 1,13 20 7,9 0,73 

Motoromdrejninger 

Hovedarbejde (netto) RPM 16 1416 13 21 1732 17 20 1671 12
Vendinger RPM 15 1464 61 20 1724 37 20 1720 32

Udtagen effekt (pto) 

Hovedarbejde (netto) kW 16 49 4,98 21 66 2,46 20 79 2,13 
Vendinger kW 15 41 4,36 20 47 6,52 20 46 4,37 

Motorbelastning: Maks. 117 kW på pto

Hovedarbejde (netto) % 42 56 68
Vendinger % 35 40 39

Spec. brændstofforbrug 

Hovedarbejde (netto) g/kWh 233 229 223 
Vendinger g/kWh 242 244 245 

Hjulslip 

Hovedarbejde (netto) % 16 2,1 0,73 20 2,1 0,29 20 2,4 0,34 
Vendinger % 15 4,6 1,00 19 5,0 3,66 20 4,1 2,38 
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Tabel A73.  Detaljerede brændstofmålinger vedr. 4 m Horsch CO4 tandskærssåmaskine med 
duetskær. Case IH MX 170 4WD måletraktor. Nye data fra projektet 

10 km/time 12 km/time 14 km/time 16 km/time 

Ant. obs Gns. "s" Ant. obs Gns. "s" Ant. obs Gns. "s" Ant. obs Gns. "s" 

Brændstofforbrug 

Hovedarbejde (netto) l/time 5 16,3 0,89 6 20,3 0,64 6 24,1 0,84 21 31,4 0,36 
– // – l/ha 5 4,0 0,22 6 4,3 0,17 6 4,5 0,20 21 5,0 0,12 

Vendinger l/time 12 13,9 1,67 6 18,6 1,05 6 18,7 4,00 8 19,1 6,72 
Tomkørsel l/time  2 15,7 1,44 
Pauser, motor tomgang l/time  5 3,9 1,20 

   
Effektiv kørehastighed    
Hovedarbejde (netto) km/time 5 10,2 0,11 6 11,7 0,11 6 13,3 0,20 21 15,6 0,35 
Vendinger km/time 5 6,9 1,07 6 7,5 1,60 6 8,3 1,58 8 9,1 1,92 
Tomkørsel km/time 2 17,7 1,24 

Motoromdrejninger 

Hovedarbejde (netto) RPM 5 1456 22 6 1685 10 6 1581 16 21 1962 32 
Vendinger RPM 5 1515 120 6 1692 26 6 1577 54 8 1888 275 
Tomkørsel RPM 2 1839 213 
Pauser, motor tomgang RPM 5 1028 183 

Udtagen effekt (pto) 

Hovedarbejde (netto) kW 5 61 3,80 6 76 2,65 6 92 3,12 21 113 1,43 
Vendinger kW 5 50 7,40 6 69 4,33 6 70 16,65 8 65 21,49 
Tomkørsel kW 2 53,84 2,44 

Motorbelastning: Maks. 117 kW på pto

Hovedarbejde (netto) % 52 65 78 96
Vendinger % 43 59 60 56
Tomkørsel % 46

Spec. brændstofforbrug

Hovedarbejde (netto) g/kWh 225 224 220 234 
Vendinger g/kWh 234 226 224 245 
Tomkørsel g/kWh 245 

Hjulslip 

Hovedarbejde (netto) % 5 1,5 0,49 6 1,9 0,36 6 2,1 0,28 20 2,9 0,22 
Vendinger % 5 6,3 6,01 6 5,6 7,93 6 5,3 6,09 8 5,6 3,23 
Tomkørsel % 17 2,23 1,34 
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Tabel A74.  Detaljerede brændstofmålinger vedr. 4 m Köckerling AT 400 tandskærs-

såmaskine med vingeskær. Case IH MX 170 4WD måletraktor. Nye data 

fra projektet

8 km/time 10 km/time 12 km/time 

Ant. obs. Gns. "s" Ant. obs. Gns. "s" Ant. obs. Gns. "s"

Brændstofforbrug

Hovedarbejde (netto) l/time 7 22,9 0,56 11 25,9 0,44 12 28,0 0,82 
- " - l/ha 7 7,4 0,25 11 6,9 0,14 12 6,6 0,16 

Vendinger l/time 4 23,3 2,07 11 24,8 1,93 11 23,8 3,13 

Effektiv kørehastighed

Hovedarbejde (netto) km/time 7 7,7 0,08 11 9,4 0,05 12 10,5 0,36 
Vendinger km/time 4 6,4 0,11 11 6,3 0,12 11 6,3 1,22 

Motoromdrejninger 

Hovedarbejde (netto) RPM 7 2283 8 11 2252 5 12 2214 18
Vendinger RPM 4 2305 22 11 2285 16 11 2297 19

Udtagen effekt (pto)

Hovedarbejde (netto) kW 7 73 2,43 11 85 1,76 12 94 3,42 
Vendinger kW 4 73 8,61 11 80 7,31 11 75 13,23 

Motorbelastning: Maks. 117 kW på pto

Hovedarbejde (netto) % 62 73 81
Vendinger % 63 68 64

Spec. brændstofforbrug

Hovedarbejde (netto) g/kWh 265 255 249 
Vendinger g/kWh 267 261 265 

Hjulslip 

Hovedarbejde (netto) % 7 5,2 0,57 11 4,4 0,32 12 4,7 0,50 
Vendinger % 4 5,7 1,60 11 6,4 1,56 11 6,9 4,48 
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Brændstofforbrug, arbejdsforbrug og kapacitet ved 
reduceret jordbearbejdning og direkte såning

Fuel consumption, labour requirement and capacity
on reduced tillage and direct seeding
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