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Sammanfattning
Samodling av olika grödor kan bidra till ett hållbart jordbruk. Syftet var att i ett större
fältförsök jämföra hur samodling av majs och åkerböna kan etableras med några
olika såmaskinssystem som finns på marknaden. Sådd av majs och åkerböna med
Rapid, System Cameleon och Seedhawk jämfördes. Dessutom fanns ett led med majs
i renbestånd sått med precisionssåmaskin. Plantantal och skörd bestämdes. Försöket
handrensades eftersom ogräsförekomsten var mycket stor i hela det ekologiska fältet.
Resultaten visade att Seedhawk fungerade bäst för samtidig sådd av majs och
åkerböna. Plantantal och skörd av majs i Seedhawkledet (48 222 st/ha resp 5 666
kg/ha) var jämförbara med renbeståndsledet sått med precisionssåmaskin (42 889
st/ha resp 6 230 kg/ha). I leden sådda med Rapid och System Cameleon var
uppkomsten mycket dålig och skörden knappt hälften så stor som i Seedhawkledet.
Det fanns ingen skillnad i plantantal och skörd av åkerböna mellan de olika
såmaskinerna. Skörden av åkerböna var låg (ca 150 kg/ha) pga dålig uppkomst och
drösning. Bönorna började gro i baljorna som därmed sprack upp pga. stor mängd
nederbörd. Ogräsförekomsten i oktober var lägst i Seewhawkledet och störst i ledet
med System Cameleon.
Slutsatsen är att Seedhawk är den maskin som är bäst lämpad för sådd av majs och
åkerböna i samodling i jämförelse med System Cameleon och Rapid. Ytterligare
fältförsök behövs för att bekräfta resultaten.
1. Bakgrund
Ett varmare klimat kan bidra till högre sjukdomstryck och fler skadegörare i våra
grödor. Ett sätt att minska dessa angrepp och samtidigt undvika kemiska
bekämpningsmedel är samodling av olika grödor. Samodling kan minska angrepp av
skadegörare, sjukdomar och i vissa fall minska gödslingsbehovet, och bidra till en
totalt högre avkastning (Marschner, 1995; Li et al. 1999; Li et al. 2003; Bavec et al.
2005; Källander, 2005;). Fodermajs och åkerböna är grödor som intresset ökat
kraftigt för de senaste åren i Sverige.
Samodling av majs och åkerböna har undersökts i fältförsök i projektet: Mer protein
och minskat ogrästryck genom samodling av majs och åkerböna i ekologisk odling
finansierat av SLF (Stiftelsen Lantbruksforskning). Resultaten visar minskade
angrepp av bladfläckar hos åkerböna och en totalt högre skörd jämfört med grödorna
i renbestånd (Stoltz & Nadeau, 2010 a, b). I dessa försök såddes varannan rad med
majs och varannan med åkerböna med 37,5 cm radavstånd. Sådden av båda grödor
skedde vid samma tidpunkt.
Odlare och rådgivare har visat stort intresse för samodling av majs och åkerböna. En
fråga som uppkommit är hur sådden ska utföras i praktiken. I de tidigare utförda
fältförsöken används försökssåmaskiner och den odlade ytan var relativt liten.
Syftet var att i ett större fältförsök jämföra hur samodling av majs och åkerböna kan
etableras med några olika såmaskinssystem som finns på marknaden.
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2. Material och metoder
Ett fältförsök anlades på Björkhaga Jordbruk AB, Vinslöv. Förfrukten var majs och
fältets markkemiska egenskaper visas i tabell 1.
Tabell 1. Försöksfältets markkemiska egenskaper
pH
P-AL
K-AL
mullhalt
(mg/100g )
6,7

14

17

3,4

Lera
(%)

Sand/grovmo

4

83

Sådden utfördes den 11 maj. En randomiserad block design med tre upprepningar
och rutstorleken var 8 x 24 = 192 m2 användes i försöket. Försöket utfördes av HS
Kristianstads i samarbete med Björkhaga Jordbruk AB.
De såmaskiner som undersöktes var:
o Rapid, Väderstad (figur 1 a) – en kombisåmaskin där sådd och gödsling kan
utföras samtidigt. I samodlingen sås majsen med såbillarna medan
åkerbönan sås i gödslingsbillarna.
o System Cameleon, Gothia redskap (figur 1 b) – utvecklad för radsådd och
radhackning i ekologiska system. Två överfarter.
o Seed Hawk, Väderstad (figur 1 c) – en kombisåmaskin som kan så utan
jordbearbetning vilket sparar markfukt. Maskinen är lättare än Rapid. I
samodlingen sås majsen med såbillarna medan åkerbönan sås i gödslingsbillarna.
Förutom de tre såmaskinerna som undersöktes för samodling fanns ett led med majs
i renbestånd sådd med precisionssåmaskin (Monozem) (tabell 2, figur 1 d).
Radavståndet för majs var 75 cm i samtliga behandlingar förutom i System Cameleon
där radavståndet var 50 cm (tabell 2). Med Rapid hamnar inte alla majsplantor exakt
efter varandra i raden utan det blir en dubbelrad med ca 3 cm mellanrum. Med
system Cameleon såddes en rad med åkerböna mellan majsraderna, dvs.
radavståndet för åkerböna var 50 cm. I leden med Rapid och Seedhawk såddes två
rader med åkerböna mellan majsraderna. Därmed var det ca 25 cm mellan de två
närliggande åkerbönsraderna. Där det fanns en majsrad emellan var radavståndet 50
cm mellan åkerbönsraderna. Vid sådd med Seedhawk hamnade åkerbönsraderna
exakt 25 cm och 50 cm ifrån varandra medan avståndet varierade något (±3 cm). med
Rapid. Sådjup var ca 4 cm för majs och ca 7 cm för åkerböna i samtliga led.
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a)

b)

c)

d)

Figur 1. a) Rapid, Väderstad b) System Cameleon, Gothia redskap c) Seedhawk, Väderstad
d) precisionssåmaskin, Monozem. Foto: Stefan Lundmark
Tabell 2. Försöksplan, samodling av majs och åkerböna
Radavstånd
majs
åkerböna
A Majs, renbestånd,
75 cm
precisionssåmaskin
B Samodling, Rapid
75 cm
ca 25 cm och 50 cm (2 rader mellan majsen)1
C Samodling, System
50 cm
50 cm (1 rad mellan majsen)
Cameleon
D Samodling, Seedhawk
75 cm
25 cm, 50 cm (2 rader mellan majsen)1
1

Se text ovanför tabellen för utförlig förklaring

Den planerade utsädesmängden för majs var 90 000 grobara frön/hektar och för
åkerböna ca 200 000 grobara frön/hektar. Fältet hade gödslats med stallgödsel
motsvarande ca 45 kg/ha N innan sådd.
Försöket ogräsbekämpades genom två blindharvningar (16 och 21 maj), två
ogräsharvningar (26 maj och 7 juni) samt två radhackningar (13 och 19 juni).
Harvningarna utfördes med en Einböckharv och hackningen med redskapsbäraren
Mac Trac utrustad med gåsfotskär. I Rapidledet hackades bara vi det första tillfället
(13 juni). Den 19 juni var grödorna så stora och nära varandra att de kunde tagit
skada av en hackning i Rapidledet. Eftersom ogrästrycket var högt handrensades
halva ytan i varje försöksruta den 26 juni.
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Graderingar, planträkning och skörd
Graderingar, planträkning och skörd utfördes i den handrensade delen av
försöksrutorna. Uppkomst och bestånd bestämdes genom planträkning av 2 x 10
radmeter i majs och av 1 x 2 radmeter i åkerböna. Majsplantornas höjd mättes,
ogräsmängd och skador orsakade av vildsvin bestämdes innan skörd som utfördes 16
till 20 okt. Den skördade ytan var 15 m2 för majs och 4,5 m2 för åkerböna. De rader
som var minst skadade av vildsvin valdes ut för bestämning av plantantal och skörd.

3. Resultat
Majsbeståndet var kraftigast i ledet med renbestånd sått med precisionssåmaskin och
i samodlingen sått med Seedhawk med 43 000 till 48 000 majsplantor/ha (tabell 3).
I leden sådda med Rapid och System Cameleon var majsbeståndet tunnare med ca
20 000 till 23 000 plantor/ha (tabell 3). Beståndet av åkerböna varierade mellan, ca
82 000 till 97 000 plantor/ha. Ogräsförekomsten var lika stor i alla led under augusti
(20-26 %). Innan skörd, i oktober, var ogräsförekomsten högst i ledet med System
Cameleon och lägst i Seedhawkledet medan övriga två behandlingar var mitt emellan
(tabell 3). Starka tendenser visar att viltskadorna var störst i ledet sått med System
Cameleon (40 %) medan de var lägre i övriga led (10-16 %).
Tabell 3. Antal plantor/ha, ogräsförekomst och viltskador

Majs, renbestånd
Samodling, Rapid
Samodling, System
Cameleon
Samodling, Seedhawk
CV (%)
p

Majs
antal
(st/ha)
42889 a1
23111 b
20000 b

höjd
(cm)
222
190
190

48222 a
15,8
0,001

195
8,67
es

Åkerböna
antal
(st/ha)
82221
97776

Ogräs
aug
okt
(%)
(%)
23
24 ab
20
30 ab
26
42 a

91110
16,7
es

20
5,3
es

18 b
7,9
0,023

Viltskador
okt
(%)
15,9
14,4
41,6
10,0
18,8
es (0,058)

1

Olika bokstäver indikerar signifikanta skillnader mellan behandlingarna

Torrsubstanshalten (ts-halten) var lika hög i samtliga led i båda grödorna (tabell 4).
Skörden av majs var dubbelt så högt i ledet med renbestånd sått med
precisionssåmaskin och i samodlingsledet sått med Seedhawk jämfört med leden
sådda med Rapid och System Cameleon.
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Tabell 4. Skörd och torrsubstans (ts) i majs och åkerböna
Majs
Åkerböna
ts skörd Relativ
ts
ts skörd
ts
(kg/ha)
skörd
(%)
(kg/ha)
(%)
a1
Majs, renbestånd
6230
100
32
b
Samodling, Rapid
2932
47
31
177
51
Samodling, Cameleon
2521 b
40
30
125
49
a
Samodling, Seedhawk 5666
91
30
181
47
CV (%)
2,4
4,7
4,7
4,7
p
0,003
es
es
es
1

Olika bokstäver indikerar signifikanta skillnader mellan behandlingarna

4. Diskussion
Resultaten visar att sådd av samodlad majs och åkerböna fungerar bäst med en
Seedhawk (figur 2 a). Antalet majsplantor var störst i Seedhawkledet och skörden
nästan lika stor som i ledet med majs i renbestånd sått med precisionssåmaskin.
Generellt var antalet majsplantor lågt, 48 000 plantor/ha i Seedhawkledet, dvs. drygt
hälften av de planerade 90 000 plantor/ha. Skörden var också låg, i ledet med
precisionssåmaskin var skörden 6 230 kg/ha, vilket kan jämföras med skörden i ledet
med majs i renbestånd i tidigare samodlingsförsök som var 8 650 kg/ha (Stoltz &
Nadeau, 2010 a, b). Ogrästrycket var mycket högt i hela fältet och orsakade troligtvis
låg uppkomst och skörd. Inga tydliga skillnader i ogräsförekomsten visades mellan
leden under augusti, beroende på att försöket handrensats i slutet av juni (tabell 3). I
oktober var ogräsförekomsten lägst i leden med majs sådd med precisionssåmaskin
och med Seedhawk, vilket troligtvis berodde på att majsbestånden var bra i dessa led
(tabell 3).

(a

(b

Figur 2. Samodlad majs och åkerböna sått med a) Seedhawk, och med b) System Cameleon.
Foto: Eva Stoltz
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(a

(b

Figur 3. a) Högt ogrästryck i led sått med Rapid, b) viltskador orsakade av vildsvin i
fältförsöket. Foto: Eva Stoltz

I leden sådda med Rapid och System Cameleon var uppkomsten och skörd av majs
mycket låg (figur 2 b, figur 3 a). Vad som orsakade den låga uppkomsten är oklart
eftersom sådden gick som planerat. Båda dessa maskiner packar jorden efter sådd
vilket kan ha var negativt för uppkomsten. Rapid är dock relativt vanlig att använda
vid majssådd och brukar inte orsaka problem med uppkomst. Maskinen som
användes i försöket var dock inte utrustad med majsinsatser för sådd av storfröiga
arter, vilket kan ha haft inverkan på sådden.
De olika såmaskinerna fungerade likvärdigt för sådd av åkerböna (figur 4 a). Antalet
åkerbönsplantor per hektar var lågt (80-92 000 st/ha), knappt hälften av de
planerade 200 000 plantor/ha. Det låga plantantalet av åkerböna tillsammans med
drösning bidrog till låg skörd (125-181 kg/ha). Bönorna började gro när de var
mogna, eftersom nederbörden var rikligare än normalt (tabell 5), så att baljorna
sprack upp (figur 4 b). I tidigare samodlingsförsök i Skåne var skörden åkerböna ca
1 500 kg och plantantalet ca 170 000 plantor/ha (Stoltz & Nadeau, 2010 a, b).
(a

(b

Figur 4. a) Majs och åkerböna innan skörd b) Åkerbönsbaljor som spruckit upp.
Foto: Eva Stoltz
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Tabell 5. Nederbörd under aug-okt
aug
2012 och referensnormal
Nederbörd 2012
Normal nederbörd
1
Helgegården
1961-19902
Kristianstad
aug
76
50
sept
66
55
okt
87
52
1

Är belägen strax utanför Kristianstad
Alexandersson, 1996
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Slutsatsen av detta
tta fältförsök är att Seedhawk är den maskin som är bäst lämpad för
samtidig sådd av majs och åkerböna i samodling i jämförelse med System
Syst
Cameleon
och Rapid. Ytterligare fältförsök behövs för att bekräfta resultaten.
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