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Undersøgelsens formål var, at bedømme for-
skellige redskabers egnethed til snitning og ned-
muldning af halm. Nedmuldningen har især in-
teresse, idet udenlandske undersøgelser tyder
på, at en effektiv blanding af jord og halm
fremmer halmens omsætning.

Undersøgelsens gennemførelse
Undersøgelserne er foretaget i efteråret 1972 og
1973 på marskjord ved Højer, sandjord ved
Jyndevad samt på lerjord ved Rønhave og De
landbrugstekniske Undersøgelser, Ørritslev-
gaard.

Der er anvendt mejetærskere med forskellig
skårbredde, hvilket bl.a. har givet halmstrenge
af varierende tykkelser. I tabel 1 er angivet me-
jetærskerens arbejdsbredde og udbyttet i tons
halm pr. ha.

I 1972 var halmmængden stor og vanskelig
at sønderdele, mens forholdene i 1973 må be-
tegnes som normale.

Snitoing af halm er foretaget med halmsnit-
ter (JF) og finsnitter (JF, Taarup og Speiser)
samt mejetærskermonteret halmsnitter (Claas).

Tabel 1. Halmudbytte, t pr. ha og mejetærskerens
arbejdsbredde

1972 1973
Bredde Udbytte Bredde Udbytte

fod t/ha fod t/ha
Højer 8 6,0 8 4,5
Jyndevad 8 4,0 8 3,5
Rønhave 8 5,0 8 4,0
Ørritslevgaard 12 4,6* 14

* Vægt af opsamlet halm i marken.

3,3*

Jordbehandlingen har været forskellig af-
hængig af de redskabstyper, der var til rådighed
de enkelte steder. Den indledende jordbehand-
ling kan inddeles i følgende grupper:

Stubkultivering
Tallerkenharvning
Skrælpløjning
Tallerkenskrælpløjning
Fræsning

Jorden var tør ved de indledende bearbejd-
ninger, hvorved redskabernes effektivitet blev
nedsat, og desuden blev halmens omsætning
mindre, hvilket påvirkede de senere behandlin-
ger.

Resultater
a. Snitning
Ved bedømmelse af de forskellige snittercs eg-
nethed er hovedvægten lagt på følgende egen-
skaber: Snitlængde, spredning af halmen og ma-
skinernes kapacitet.

Snitlængden er undersøgt i 1973 ved Ørrit-
slevgaard, og resultatet fremgår af fig. 1.

Snitning med JF halmsnitter har været dår-
ligst med ca. 30 procent i gruppen 12-20 cm,
og halmen har en stærk flosset og fyldende
karakter umiddelbart efter snitningen. Claas
mejetærskermonterede halmsnitter har præste-
ret en lidt bedre snitning, men der er dog ikke
afgørende forskelle. Finsnitterne har præsteret
den bedste snitning, idet der har været 50 pro-
cent i gruppen 0-3 cm og kun 9 procent i 12-
20 cm.

Der er desuden foretaget en skønsmæssig be-
dømmelse af snitning og fordeling samme sted.
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Fig. 1. Procent halm fordelt efter snitlængde i cm.
Ørritslevgaard, 1973

Bedømmelseskaraktererne er anført i tabel 2 og
som det fremgår af denne, falder vurderingen
af snitningen i tråd med målingerne.

Fordelingen af halmen efter snitning er klart
bedst efter den mejetærskermonterede halm-
snitter og dårligst efter finsnitter. Den dårlige
spredning efter finsnitteren skyldes hovedsage-
lig det høje, smalle udløb, som ikke er beregnet
til spredning af materialet.

Det støvede meget ved anvendelse af halm-
snitter på mejetærskeren, hvilket førte tii at mo-
torens køler blev tilstoppet, og støvet var til
stor gene for føreren. Ved sidevind blev mate-
rialet ført ind i det uhøstede korn, hvilket, gav
anledning til enkelte stop.

Kraftbehovet til finsnitteren er meget stort.

Tabel 2. Karakter for snitning af halm.

Snitning
Fordeling

*) Med

Ørritslevg
Traktor-
monteret
h aim snitter

.TF

5
6

høj udløb

1 = uacceptabel
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Fin-
snitter"

Taanip
8
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Halmsnittei
på

mejetærske!
Chias

6
8

10— helt tilfredsstillende

Der er anvendt traktorer med ca. 60 HK på
kraftudtaget og en fremkøringshastighed på 4-6
km/time. Kraftbehovet til JF halmsnitter er
mindre, men er dog stadig stort. Det var nød-
vendigt at køre præcis med snitteren på grund
af indføringen, og slæbning af halm. Halm-
bunker fra mejetærskerstop generede arbejdet
meget. Kraftforbruget for den mejetærskermon-
terede halmsnitter kan ikke fastsættes, da der
ikke er udført danske undersøgelser på dette
område.
b. Jordbehandling
Ved bedømmelse af bearbejdningen er hoved-
vægten lagt på blanding af halm og jord, virk-
ning på evt. rodukrudt og mulighed for efter-
følgende bearbejdning.

Bearbejdningen og bedømmelsen af arbejdets
kvalitet det enkelte sted og år er anført i ho-
vedtabellen. Ved Højer og Rønhave er resulta-
tet i 1973 efter halmsnitter og finsnitter anført
under eet, idet der ingen forskel var. Inden for
de anførte forskelle i snitlængden, har denne
ikke øvet nævneværdig indflydelse på bearbejd-
ningen, men en god fordeling af halmen har
stor betydning.

Indflydelsen af tidspunktet for den indlede-
dende bearbejdning er også søgt belyst, men i
de 2 år har der ikke været nævneværdig forskel
på, om bearbejdningen er foretaget umiddelbart
efter snitning eller en måned senere. Grunden
hertil kan være de små nedbørsmængder i den
mellemliggende periode.

Stubkultivator; 1 1972 var anvendelse af
stubkultivator umulig. Halmen slæbte, så be-
arbejdning og blanding af jord og halm ikke
kunne gennemføres. 1 1973 var det muligt at
anvende stubkultivator, men arbejdet var ikke
tilfredsstillende, og efterfølgende bearbejdning
var meget vanskelig at gennemføre med tradi-
tionelle redskaber.

Ved vinterpløjningen voldte halmen lidt be-
svær i form af slæbning, men pløjningen kunne
dog gennemføres tilfredsstillende.

Tallerkenharve: 1 1972 var anvendelse af
tallerkenharve praktisktaget nytteløs på lerjord,
og virkningen på sandjord var dårlig.

I 1973 var virkningen ret tilfredsstillende på



sandjord. Tallerkenharven havde svært ved at
skære gennem halmlaget selv med ekstra be-
lastning, og der måtte foretages op til 4 be-
handlinger for at opnå blot en nogenlunde
blanding. På lerjord var virkningen af tallerken-
harven lille, og vinder fugtige forhold vil halm
og jord lukke harven.

Vinterpløjning kunne gennemføres tilfreds-
stillende, men størsteparten af halmen blev lagt
i bunden af furen.

Skrælplov: Skrælpløjning var vanskelig at
gennemføre i 1972. Der var mange stop på
grund af slæbning, og den efterfølgende bear-
bejdning med harve generedes stærkt af halmen.
I 1973 kunne skrælpløjning gennemføres uden
væsentlige gener af halmen. Den første harv-
ning måtte foregå i ringe dybde for at undgå
slæbning, medens de efterfølgende bearbejd-
ninger kunne foregå i større dybde, men blan-
dingen af jord og halm var ikke effektiv.

Vinlerpløjningen kunne gennemføres uden
gener af halmen, men der blev efterladt en del
halm på overfladen.

Tnllcrken.skrælplov: Tallerkenskrælploven ar-
bejdede i N-!0 em dybde, hvor halmen var !'jcr
net. og 4-fi e:n hvor h.ilmen var \x\\\\ fordelt.
Ved ujævn fordeling af halmen og hvor der var
lang stub var dybden kun 2-3 cm. Blanding af
jord og halm var stort set tilfredsstillende ved
god fordeling af halmen. Senere blev marken
tallerkenpløjet på tværs af første behandling.
Blandingen af jord og halm var nu tilfredsstil-
lende, hvor halmen var godt fordelt, og det var
muligt at foretage videre behandling med stub-
kultivator eller kulturharve.

Vinterpløjningen kunne gennemføres uden
gener af halmen.

Fræser: Både i 1972 og 1973 var fræseren
så absolut det bedste redskab til nedmuldning
af halm. Ved en arhejdsdybde på ca. 6 cm og
en kørehastighed på 6-8 km/time med højeste
rotorhastighed var blandingen af jord og halm
helt tilfredsstillende. Det var en fordel at køre
med halvt løftet bagskjold, så jorden ikke blev
så stærkt findeit.

Vinterpløjningen efter fræsningen blev gen-
nemført helt tilfredsstillende og med den mest
jævne overflade.

Konklusion og vejledning for praksis
Snitning af halm med finsnitter giver den bed-
ste snitning men den dårligste fordeling. Ar-
bejdsydelsen er lille og kraftbehovet stort, og da
anskaffelses- og vedligeholdelsesudgiften er
stor, kan anvendelse af denne ikke anbefales.

Forskellen på snitningen mellem de to an-
vendte halmsnittere er lille, men fordelingen
af halm er bedst efter mejetærskermonteret
halmsnitter. Der spares en arbejdsgang ved at
montere snitteren på mejetærskeren, men sam-
tidig nedsættes mejetærskerens arbejdsydelse
formentlig.

Af de afprøvede redskaber er fræseren bedst
til nedmuldning af halm. Arbejdsydelsen på-
virkes ikke væsentlig af halmen, og ved en be-
arbejdningsdybde på ca. 6 cm er blandingen
at jord og halm tilfredsstillende. Hfter 2-4 uger
kan bearbejdningen fortsættes med stubkultiva-
ror. Hvis halmen fordeles jævnt, vil fræseren
foi mentlig være i stand 'al at nedmulde hel
halm. og halmsnitniiiu er overflødig,.

Hvis nedmuldning af halm skal foretages med
traditionelle redskaber, er det nødvendig med
en god snitning og spredning af halmen og ikke
for lang stub. På sandjord kan nedmuldning
foretages ved gentagne behandlinger med stub-
kultivator eller tallerkenharve, hvorimod disse
to redskaber ikke er egnet på lerjord. Skrælpløj-
ning kan foretages nogenlunde problemfrit, men
ved senere bearbejdning med stubkultivator el-
ler kulturharve kan halmen genere, og blanding
af halm og jord er ikke effektiv. Der efterlades
en del halm på overfladen ved vinterpløjning.
To gange tallerkenpløjning med 2-4 ugers mel-
lemrum giver en god blanding af jord og halm.
men betingelsen er dog, at halmen er jævnt for-
delt, og at der ikke findes lang stub, da be-
arbejdningsdybden ellers bliver for lille.

Omsætningen af halm er tilsyneladende bedst
efter fræser og tallerkenplov.
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Hovedtabel. Metoder til jordbearbejdning og bedømmelse af arbejdets kvalitet
Kar. 1 = helt uacceptabel
Kar. 5 — helt tilfredsstillende

Dato Teknik Kar. Teknik Kar. Teknik Kar. Teknik Kar.
Højer 1972

7 /9
8 /9

25/9
11/10

Højer 1973
4 / 9

17/9
10/10

Jyndevad 1972
22/8
25/10

8/11
Jyndevad 1973
27/8
19/9
17/10

Rønhave 1972
29/8

8/9
11/9
26/9

Rønhave 1973
23/8

6 /9
2/10

0 nit slev gaard
Halmen fjernei
11/9
28/9
17/10

Halmsnitter
11/9
28/9
16/10

Finsnitter
11/9
22/9
16/10

Ørritslevgaard
Halmen fjerne,
28/8
2/10

Finsnitter
Tall.harve
Fræser

do
do

1
4
5
5

Fræser

do
do

Finsnitter os halmsnitter
Stubharve
2 x tall.harve

do
Halmsnitter

1 x snitning
2 x tall.harve
Kulturharve

Halmsnitter
Stubkult.

do
do
Finsnitter

Stubharve
do
do
do

1
1
2

2
2

2
3
3

1
1
1
2

Skrælpl.
Kulturharve

do

2 x snitning
2 X tall, harve
Kulturharve

2 x tall.harve
Kulturharve

do

26/9
—.

Finsnitter og halmsnitter
Stubkult.

do
do

1972

Stubkult.
do

Kulturharve

Stubkult.
do

Fræser

Stubkult.
do

Fræser
1973
t

Stubkult.
do

Traktormonteret halmsnitter
28/8
2/10

Stubkult.
do

3
4
3

5
4
5

1
1
5

1
1
5

4
5

3
3

Mejetærskermonteret halmsnitter
28/8

2/10
Finsnitter
28/8
2/10

Stubkult.
do

Stubkult.
do

3
3

3
3

Skrælpl.
Kulturharve

do

Tall.harve
do

Kulturharve

Tall.harve
do

Tall.plov

Tall.harve
do

Tall.plov

Skrælpl.
Kulturharve

Skrælpl.
Kulturharve

Skrælpl.
Kulturharve

Skrælpl.
Kulturharve

4

5
5

3
2
3

3
3

3
4
4

4
4
4

4
3
5

2
3
4

2
3
4

5
5

5
4

5
4

4
4

Skrælpl.
Tall.harve
Kulturharve

Fræser
do

Skrælpl.
Kulturharve

do

Skrælpl.
Kulturharve

Tall.plov
do

Kulturharve

Skrælpl.
Kulturharve

do

Skrælpl.
Kulturharve

do

Skrælpl.
Kulturharve

do

Tall.plov
do

Tall.plov
do

Tall.plov
do

Tall.plov
do

3
3
4

4
5

4
4
4

2
2

4
4
3

5
5
5

2
3
5

4
4
5

5
5

4
4

4
4

4
4

Fræser
do
do

Fræser
do
do

Tall.plove
Kulturharve

Fræser
do

Tall.plov
do

Tall.plov
do

Tall.plov
do

Fræser
do

Fræser
do

Fræser
do

Fræser
do

4
5
5

4
5
5

3
3

4
5

5
5

3
3

3
4

4
5

4
5

5
5

5
5




