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Förord 

Åkerbönor har blivit ett allt viktigare inslag i den svenska proteinfoderförsörj-
ningen. Odlingen begränsas dock av att skördetröskningen under nederbördsrika 
år tenderar att förskjutas långt in på senhösten. Äldre lantbrukslitteratur anger att 
mognaden kan påskyndas genom toppning, d.v.s. att under växtodlingssäsongen 
klippa av den översta delen av grödan.  

Undersökningen syftade till att prova toppning som en metod att öka odlings-
säkerheten för åkerbönor som odlas till mogen skörd. Bland annat avsågs att öka 
kunskaperna om inverkan på mognadsförlopp och skördeutfall. 

Studien har genomförts i samverkan mellan Jordbruksverket, Rådgivningsenheten 
Norr och JTI med forskare Gunnar Lundin, JTI, som projektansvarig. Från Rådgiv-
ningsenheten medverkade agronom Katarina Holstmark.  

Projektmedlen har ställts till förfogande av Jordbruksverket.   

Till alla som medverkat till undersökningens genomförande riktas ett varmt tack. 
Ett särskilt tack riktas till försöksvärdarna Karl Danielsson, Hacksta, Uppsala och 
Magnus Runersjö, Svaneberg, Mariestad.  

Uppsala i februari 2014 

Anders Hartman 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

Den svenska odlingen av åkerbönor har ökat markant under senare år. För att inte 
denna positiva trend skall brytas är det angeläget att underlätta skörden under år 
med besvärliga väderförhållanden. I synnerhet under nederbördsrika växtodlings-
säsonger tenderar skörden nämligen att förskjutas långt in på senhösten med 
ökade bärgningskostnader samt kvalitativa och kvantitativa förluster som följd.  
En tänkbar odlingsåtgärd för att påskynda mognaden är toppning. Genom att 
under växtodlingssäsongen klippa av den översta delen av grödan skulle man 
kunna hindra att nya blommor ansätts och att växten i stället börjar mogna av. 

Undersökningen syftade till prova toppning som en metod att öka odlingssäker-
heten för åkerbönor som odlas till mogen skörd. Bland annat avsågs att öka 
kunskaperna om inverkan av toppning på mognadsförlopp och skördeutfall.   

Undersökningen genomfördes som två orienterande fältförsök på ekologiska 
gårdar i Västergötland och Uppland.    

Toppningen i Västergötland utfördes den 31 juli. Åkerbönorna hade då i det 
närmaste slutat blomma. Toppningen i Uppland genomfördes den 16 juli med 
grödan i full blom. Vid toppningen avlägsnades cirka 1 dm av plantornas övre  
del vilket innebar att inga baljor förlorades. Arbetet utfördes med bensindriven 
häcksax samt i Uppland även med den s.k. ogrässkäraren ”CombCut”. Av de  
båda provade utrustningarna gav häcksaxen den mest fullständiga avklippningen. 
Ogrässkäraren hade svårt att svälja de stora materialflödena vilket resulterade i 
ofullständig toppning.  

I Västergötland medförde toppningen att mognaden påskyndades. Här kunde de 
toppade åkerbönorna skördas den 11 september och den otoppade grödan ungefär 
två veckor senare, den 24 september.  

I Uppland mognade de toppade plantorna snabbt av, men de satte samtidigt flera 
nya sidoskott från rotbasen, 2-3 skott/planta. Därför försenades mognaden i de led 
som toppades. Dessa bestånd blev kraftiga och skulle måhända lämpat sig bättre 
att skörda som grönfoder. Alla försöksled skördetröskades den 3 oktober.  

Skördemätningarna visade att toppning riskerar att minska avkastningen. När 
toppningen utfördes med häcksax reducerades skörden med i storleksordningen 
25-30 %. Analyser av den skördade varans kvalitetsegenskaper visade inga 
påtagliga skillnader mellan behandlingarna. 

Torra förhållanden under 2013 medförde att otoppade åkerbönor utan problem 
kunde skördas vid normal tidpunkt, runt månadsskiftet september-oktober. 
Behovet av åtgärder för att påskynda mognaden, såsom toppning, var sålunda 
mindre än under en regnig växtodlingssäsong. 

Vid toppning under praktiska förhållanden kommer främst olika typer av traktor-
burna maskiner i fråga. Rotorslåttermaskiner eller haspelförsedda knivbalkar torde 
vara lämpliga koncept.  
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Summary 

The cultivation of field beans in Sweden has increased significantly in recent 
years. To avoid breaking this positive trend, it is necessary to facilitate the harvest 
during years of adverse weather conditions. Rainy growing seasons tend to shift 
harvest towards late autumn which increases harvest costs as well as qualitative 
and quantitative losses. Topping is one cultivation measure which could accele-
rate ripening. This is done during the cultivation season by cutting the upper part 
of the crop which discourages new flowers from establishing and instead moves 
the plant into a maturity phase. 

The aim of this investigation was to test topping as a method to increase cropping 
reliability of field beans grown to maturity. Among other things it was intended  
to increase the knowledge regarding the influence of topping on maturation and 
yields. 

The investigation was conducted as two introductory field trials on organic farms 
in the flat country of west and middle Sweden, Västergötland and Uppland 
respectively. 

Topping in the field trial in Västergötland was performed on July 31. The field 
beans had by then almost stopped blooming. Topping in the field trial in Uppland 
was carried out on July 16 with the crop in full bloom. During topping, the upper 
1 dm of the plants were removed which meant that no pods were lost. The work 
was done with gasoline-powered hedge trimmers and in Uppland also with a weed 
cutter known as "CombCut ". Of the two, the hedge trimmer resulted in a more 
complete and clean cutting. The weed cutter had trouble swallowing the large 
material flows and resulted in incomplete topping. 

In Västergötland the topping led to accelerated maturation. Here the topped field 
beans were harvested on September 11 and the untreated crop about two weeks 
later on September 24. 

In Uppland the topped plants matured quickly, however, meanwhile the plants 
developed 2-3 new lateral shoots from the root base per plant. This caused an 
overall delay in maturation of the topped field beans. The crop became heavily 
and would perhaps have been better suited to harvest as silage. All experimental 
treatments were combine harvested on October 3. 

Harvest measurements showed that topping can reduce yields. When the topping 
was performed with hedge trimmer, yield was reduced by 25-30%. Analyses  
of the harvested product's quality characteristics showed only minor differences 
between the treatments. 

The dry conditions in 2013 resulted in that untreated field beans were ready for 
harvest at normal time, around late September and early October. The need for 
measures to accelerate the maturity, such as topping, was thus less than during a 
rainy year. 

For topping under practical conditions, mainly various types of tractor mounted 
machines could work. Rotary mowers or reel-equipped knife mowers could be 
appropriate for the purpose. 



9 
 

Bakgrund 

Stort behov av proteinfoder på ekologiska gårdar 

Åkerbönor har blivit en populär gröda, speciellt på styva jordar i Mälardalen och  
i Götalands norra slättbygder. Den svenska odlingen uppgick år 2012 till cirka 
18 000 hektar. Detta innebär att odlingen har tredubblats under de senaste fem 
åren. Idag är den konventionella odlingen av åkerböna ungefär lika stor som den 
ekologiska (Land Lantbruk, 2012). Odlingen av åkerbönor är störst i Västra 
Götalands län och näst störst i Östergötlands län (SJV, 2013).  

Odling och användning av åkerbönor har många positiva effekter. Bland annat 
minskar behovet av importerade proteinfodermedel, exempelvis soja, vilket är 
ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt såväl för svenska gårdar som ur globalt 
perspektiv. Vidare har åkerbönor hög halt av proteiner med god kvalitet och är 
därför en lämplig komponent i spannmålsblandningar till mjölkkor.  

Efterfrågan på bra proteinfoder är synnerligen stor inom ekologisk djurhållning 
och åkerbönan passar väl in i de ekologiska växtföljderna. Intresset har förstärkts 
ytterligare sedan det vid årsskiftet 2007-2008 blev krav på 100 % ekologiskt foder 
till idisslare i ekologisk produktion.  

Skörd av åkerbönor 

Åkerbönor skördas i vårt land genomgående med direkttröskning. Under gynn-
samma väderförhållanden är väl mogna åkerbönor en lättskördad gröda. Den är 
inte drösningsbenägen och står i regel upp.  Vid fullmognad är baljorna läder-
artade, sega och svarta. Fröinnehållet är hårt, bladen gulnar och torkar medan 
stjälken fortfarande kan vara mer eller mindre grön (Johansson, 1999).  

Åkerbönan har lång vegetationsperiod, cirka 140 dagar. Detta innebär att skörden 
i södra Sverige normalt infaller i mitten av september och i Mellansverige runt 
månadsskiftet september-oktober, ibland ännu senare. Kronologiskt skördas åker-
bönorna sålunda efter såväl stråsäd som övriga trindsädesgrödor. Dagarna är då 
jämförelsevis korta vilket sinkar grödans upptorkning. Är åkerbönorna dessutom 
ojämnt mogna kan skördetröskningen bli mycket besvärlig. Dåligt mogen gröda 
ger nämligen igensättning med gröna växtdelar inne i skördetröskan vilket för-
sämrar arbetsresultatet och reducerar kapaciteten. Skördetröskning av fuktiga och 
ojämnt mogna åkerbönor vållar dessutom merarbete och högre energiuttag vid 
efterföljande hantering och torkning.  

De stora årsmånsvariationerna beträffande skördeförhållanden hämmar en positiv 
utveckling av den svenska åkerbönsarealen. Som exempel kan nämnas år 2012 
som bjöd på riklig nederbörd i Mellansverige. Den sena mognaden, i mitten till 
slutet av oktober gav extremt höga vattenhalter med påföljande avsevärda trösk- 
och torkkostnader.  

Möjligheter att underlätta skörden 

För att öka odlingssäkerheten för åkerbönor är det nödvändigt att underlätta 
skörden under år med besvärliga väderförhållanden. På lång sikt är det angeläget 
att genom växtförädling utveckla sorter där tidig mognad kombineras med hög 
avkastning och kvalitet. Måhända kan höstsådda bönor anpassade för vårt klimat  
i framtiden bli ett alternativ för att ytterligare tidigarelägga skörden.  
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I det kortare perspektivet är det angeläget att genom olika odlings- och skörde-
tekniska åtgärder underlätta bärgningen av åkerbönor. Dessa bör bland annat syfta 
till: 

 Jämnare mognad 
 Tidigare skörd 

En tänkbar odlingsåtgärd för att påskynda mognaden är toppning. Genom att under 
växtodlingssäsongen klippa av den översta delen av grödan skulle man nämligen 
kunna undvika att nya blommor ansätts och att växten i stället börjar mogna av. 
Sådan toppning sker idag i frögrödor av rödklöver för att erhålla jämn mognad. 
Många fröodlare tar helt enkelt en ensilageskörd under början av säsongen i den 
gröda som senare skall skördetröskas.  

För närvarande tillämpas inte toppning av svenska åkerbönor i någon omfattning. 
I äldre litteratur (Jordbrukslära, 1944) anges att toppning gör att åkerbönorna 
mognar jämnare och därför kan skördas tidigare. Toppning, d.v.s. att skära av 
stjälken en decimeter från toppen i slutet av juli, skulle kunna innebära att skörden 
tidigareläggs med tre veckor.  

Någon uppföljning av toppningskonceptet i litteratur av senare datum har inte 
återfunnits. Beträffande inhemsk litteratur om åkerbönor är sådan överhuvudtaget 
mycket begränsad p.g.a. att odling i stor omfattning är en ny företeelse (Rahbek 
Pedersen, pers. medd., 2012). 

Praktiskt skulle toppningen kunna utföras med redskapstyper som redan finns  
inom näringen exempelvis med den s.k. ogrässkäraren ”CombCut” eller med en 
brittisk maskin med beteckningen Weed Surfer. Vidare förekommer bl.a. i Danmark 
olika varianter av rotorslåttermaskiner med betydande arbetsbredder och som kan 
framföras med stora avstånd från marken, Figur 1. Beträffande arbetarskyddet för 
den senare maskintypen finns dock en hel del ytterligare att önska (Ståhl, pers. 
medd., 2013). 

  
Figur 1. Maskiner för ogräsbekämpning i växande gröda som är tänkbara även för toppning 
av åkerbönor. 
 Vänstra bilden: Weed Surfer från CTM Harpley Engineering Ltd, England (CTM Weed 
Surfer, 2013). 
Högra bilden: Rotorslåttermaskin, ”förvaltartröstare”, i transportläge. Foto: Per Ståhl 
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Frågeställning 

Åkerbönor har blivit ett allt viktigare inslag i den svenska proteinfoderförsörjning-
en. Odlingen hämmas dock av att skörden under nederbördsrika år tenderar att 
förskjutas långt in på senhösten. Äldre lantbrukslitteratur anger att mognaden kan 
påskyndas genom toppning. Det är därför angeläget att utreda potentialerna för 
denna åtgärd i dagens odlingar av åkerbönor.  

Mål 

Undersökningen syftade till prova toppning som en metod att öka odlingssäker-
heten för åkerbönor som odlas till mogen skörd. Bland annat avsågs att öka 
kunskaperna om inverkan på mognadsförlopp och skördeutfall.   

Försök i Västergötland 

Material och metoder 

Undersökningen genomfördes vid den ekologiskt drivna gården Svaneberg, 
Mariestad. Här hade åkerbönor av sorten Fuego såtts den 4 maj. Förfrukten 
utgjordes av höstvete och förförfrukten av slåttervall.  

Ett fältavsnitt med jämna förhållanden valdes ut. Här arrangerades två försöks-
rutor, en med toppning och en med obehandlad gröda, Figur 2. 

 
 
 
 
 

Obehandlat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Toppning 
med häcksax 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Försöksfältet vid Svaneberg. 
Försöksrutornas storlek uppgick till  
4*12 meter. 

Toppningen utfördes den 31 juli med en bensindriven häcksax. Cirka 12-15 cm  
av stjälkarnas övre delar avlägsnades. 

Under återstoden av växtodlingssäsongen dokumenterades försöksgrödans 
utveckling genom fotografering.    

Den 9 september skördades baljor av åkerböna för hand. Kärnornas vattenhalt 
bestämdes med snabbmätare.   
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Skördetröskningen utfördes när respektive försöksled bedömdes tröskmoget. För 
den toppade grödan inföll skörden den 11 september. Samma dag skördades en 
begränsad mängd ej toppade åkerbönor från en anslutande fältdel. Det obehand-
lade ledet skördades 13 dagar senare, d.v.s. den 24 september. 

Skördetröskningen utfördes av Hushållningssällskapet, Skaraborg. Med en 
parcelltröska avverkades ett kördrag i respektive försöksruta vilket motsvarade 
ytor om cirka 24 m2. Avkastning och avrenshalt bestämdes. Den skördade varans 
vattenhalt analyserades med NIT-instrument. Proteinhalten bestämdes vid Cereal-
laboratoriet, Svalöv.  

Resultat 

Toppning  

Vid tidpunkten för toppning hade grödan uppnått en längd om 120 cm. Åker-
bönorna hade då i det närmaste slutat blomma. Grödan var frodig och enstaka 
angrepp av chokladfläcksjuka förekom. Den valda klipphöjden innebar att i det 
närmaste inga baljor förlorades, Figur 3.       
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Figur 3. Toppad åkerböna. Svaneberg 31 juli 2013. Foto: Katarina Holstmark 
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Grödinspektioner 

9 augusti 

 

Figur 4. Toppade åkerbönor (till vänster) respektive obehandlad gröda. Svaneberg 9 augusti 
2013. Foto: Katarina Holstmark 

16 augusti 

 
Figur 5. Från vänster: Otoppade åkerbönor respektive toppad gröda. Svaneberg 16 augusti 
2013. Foto: Katarina Holstmark 
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23 augusti 

 

Figur 6. Toppad åkerböna. Svaneberg 23 augusti 2013. Foto: Katarina Holstmark 

30 augusti 

 
Figur 7. Toppad åkerböna. Svaneberg 30 augusti 2013. Foto: Katarina Holstmark 
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4 september 

 
Figur 8. Från vänster: Otoppade åkerbönor respektive toppad gröda. Svaneberg 4 september 
2013. Foto: Katarina Holstmark 

6 september  

 
Figur 9. Från vänster: Otoppade åkerbönor respektive toppad gröda. Svaneberg 6 september 
2013. Foto: Katarina Holstmark 
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Skördetröskning  

Uppmätt avkastning samt utfallet från analyserna av den skördade varan ges i 
Tabell 1. I sammanhanget kan nämnas att för de toppade/obehandlade åkerbönor 
som skördades för hand den 9 september angav snabbmätaren vattenhalten till  
17 respektive 28 %.  

Tabell 1. Resultat från mängdbestämning och analys av skördad vara. Skördens storlek 
anges som rensad vara vid basvattenhalten (15 %).   

Skörd 
datum Behandling Position 

Skörd, 
kg/ha 

Vatten- 
halt, % 

Avrens- 
halt, % 

Protein- 
halt, % 

11-sep Toppad Försöksruta 3 200 23,7 5,4 30,0 

11-sep Otoppad Anslutande fältdel – 27,7 3,8 29,7 

24-sep Otoppad Försöksruta 4 200 25,3 3,7 29,8 
 

 

 
Figur 10. Skördetröskning av toppade åkerbönor. Svaneberg 11 september 2013.  
Foto: Katarina Holstmark 
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Försök i Uppland 

Material och metoder 

Undersökningen genomfördes vid den ekologiskt drivna gården Hacksta, Uppsala. 
Här hade åkerbönor av sorten Marcel såtts den 10 maj med redskapet Cameleon. 
Sådden skedde i dubbelrader. Avståndet mellan respektive dubbelrad uppgick till  
45 cm. Precis som vid Svaneberg utgjordes förfrukten av höstvete och förförfrukten 
av slåttervall.  

Ett fältavsnitt med jämna förhållanden valdes ut. Här arrangerades försöksrutor  
för toppning dels med en bensindriven häcksax dels med ogrässkäraren ”CombCut”. 
Till hjälp för att hitta lämpliga maskininställningar för ogrässkäraren medverkade 
tillverkarens representant Tomas Svensson, Sala. Vidare fanns obehandlad gröda 
som kontrolled, Figur 11. 

 
 
 
 
 
 

Toppning 
med 

häcksax 
 
 
 

10 m 

 
 
 
 
 
 

Obeh. 
 
 
 
 
 

6 m 

 
 
 
 
 
 

Toppning med 
ogrässkärare 

 
 
 
 

16 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 11. Försöksfältet vid Hacksta. 
Försöksrutornas längd uppgick till  
90 meter. 

Toppningen utfördes den 16 juli genom att skära av cirka 1 dm av stjälkarnas över-
del. Efter utförd toppning mättes grödans höjd på 15 slumpvist utvalda platser inom 
respektive försöksruta.  

Under återstoden av växtodlingssäsongen dokumenterades försöksgrödans utveck-
ling genom fotografering. 

Skördetröskningen utfördes under eftermiddagen den 3 oktober. Från försöksledet 
med åkerbönor som toppats med häcksax uttogs tidigare samma dag slumpvis sju 
plantor. Längden för huvud- och sidoskott mättes. Vidare dokumenterades antalet 
baljor och blommor samt deras fördelning på respektive planta. 

Skördetröskningen utfördes med gårdens egen konventionella skördetröska av 
modell Deutz-Fahr M 36.10. I var och en av försöksrutorna kördes ett längs-
gående drag med skördetröskan. Skördetröskans skärvidd uppgick till 4,8 meter 
vilket innebar att avverkad yta i varje försöksruta uppgick till 432 m2. Hastigheten 
i kördraget mättes. 
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Skördetröskans cylindervariator var inställd på lägsta möjliga hastighet, 750 rpm 
och rensfläkten för maximalt luftflöde. Översållets öppning uppgick till 12-13 mm 
och det fasta undersållet till 14 mm. Slagskoöppningen var 22 mm i framkant och 
15 mm i bakkant.  

Efter skördetröskningen av respektive försöksruta tömdes spannmålstankens 
innehåll i en storsäck (Figur 12) vilken därefter hängdes i fjädervåg för bestäm-
ning av kärnavkastningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 12. Från skördetröskan 
överfördes åkerbönorna till en 
storsäck för vägning. Hacksta 
3 oktober 2013. Foto: Gunnar 
Lundin 

Efter vägningen tömdes storsäckens innehåll i ett spannmålsekipage. Härifrån 
uttogs för respektive behandling två prover för analys av avrenshalt, vattenhalt, 
proteinhalt, rymdvikt och tusenkornvikt. Analyserna utfördes av Eurofins, 
Kristianstad. Provuttagningen utfördes som ett antal delprov vilka sammanslogs.   

Från den gröda som toppats med häcksax skördades för hand cirka 1 liter åker-
bönor från ett antal huvudskott för bestämning av samma parametrar som för den 
skördetröskade varan. Från detta försöksled skördades även helgröda med hjälp av 
röjsåg på en yta av 10 m2. Helgrödan samlades i säckar och vägdes. Prov uttogs 
för bestämning av foderanalys, vilken utfördes av Agri Lab, Uppsala.   

Resultat 

Toppning  

Före toppningen uppgick grödans genomsnittliga höjd till knappt 70 cm.  Baljorna 
var belägna inom avståndet 30-50 cm från marken. Vid nivåer överstigande 50 cm 
förekom blommor men inga baljor, Figur 13. 
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Figur 13. Otoppad åkerböna. Hacksta 16 juli 2013. Foto: Gunnar Lundin.  

Toppning med häcksax påbörjades kl 16.30 och avslutades tre timmar senare, 
Figur 14 och Figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Toppning av åkerböna med 
bensindriven häcksax. Hacksta  
16 juli 2013. Foto: Gunnar Lundin 
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Figur 15. Åkerböna toppad med häcksax. Hacksta 16 juli 2013. Foto: Gunnar Lundin. 

Samtidigt som toppning utfördes med häcksax gjordes motsvarande arbete med 
ogrässkäraren, Figur 16 och Figur 17.  

 
Figur 16. Toppning av åkerböna med ogrässkäraren CombCut. Hacksta 16 juli 2013. 
Foto: Gunnar Lundin 
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Figur 17. På grund av att stora materialmängder passerade genom ogrässkäraren tenderade 
den att tidvis gå full varvid en del knivöppningar blockerades. Toppningen blev därför inte 
lika fullständig som med häcksaxen. Hacksta 16 juli 2013. Foto: Gunnar Lundin 

Beståndens höjd efter avslutad toppning ges i Tabell 2. 

Tabell 2. Grödans höjd efter utförd toppning. 

Försöksled Grödans höjd, cm 

Medelvärde Standard- 

avvikelse 

Obehandlat 67 11 

Toppning med häcksax 56 8 

Toppning med ogräskärare 61 6 
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Grödinspektioner  

23 augusti 

 
Figur 18. Försöksfältet den 23 augusti 2013. Försöksrutor (bortom skyltarna) från vänster: 
Toppning med häcksax, obehandlat resp. toppning med ogräskärare. Foto: Gunnar Lundin 
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Figur 19. Otoppad åkerböna (vänstra bilden) respektive toppad med häcksax. Hacksta  
23 augusti 2013. Foto: Gunnar Lundin 

16 september 

Vid besöket i fält noterades att för ett stort antal toppade plantor hade växten 
svarat med att skjuta sidoskott. Detta gällde i synnerhet där toppningen utförts 
med häcksax, Figur 20. 
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Figur 20. Otoppad åkerböna (övre bilden) respektive toppad med häcksax. Hacksta  
16 september 2013. Foto: Gunnar Lundin 
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3 oktober 

 

 
Figur 21. Gräns mellan försöksrutor.  
Övre bilden: Till vänster otoppad gröda, till höger toppad med häcksax. 
Nedre bilden: Till vänster gröda toppad med ogrässkärare, till höger otoppad. 
Hacksta 3 oktober 2013. Foto: Gunnar Lundin 
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Figur 22. Planta av toppad åkerböna. Hacksta 3 oktober 2013. Foto: Gunnar Lundin 
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Skördetröskning 

Skördetröskningen genomfördes utan några driftsavbrott. Körhastigheten uppgick 
till 3,8 km/h, Figur 23. 

 

 
Figur 23. Skördetröskning av åkerböna.  
Övre bilden: Otoppad gröda (i för- och bakgrund toppade åkerbönor).  
Nedre bilden: Åkerbönor toppade med häcksax. 
Hacksta 3 oktober 2013. Foto: Gunnar Lundin 
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Uppmätt avkastning samt utfallet från analyserna av den skördade varan ges i 
Tabell 3 och Tabell 4. 

Tabell 3. Tidpunkt för skördetröskning och uppmätt avkastning omräknad till 
basvattenhalt (15 %).  

Försöksled Tidpunkt, 

kl. 

Skörd, 

kg/ha 

Otoppad 15.25 4 200 

Toppad med häcksax 15.55 2 800 

Toppad med ogräskärare 14.35 4 400 
 

Tabell 4. Resultat från analys av skördade åkerbönor, medelvärden. 

Försöksled Analyserad parameter 

Avrens-

halt, % 

Vatten-

halt, % 

Protein-

halt, 

 % av ts 

Rymd-

vikt, g/l 

Tusen-

kornvikt, g 

Otoppad 0,3 23,6 28,3 767 717 

Toppad m. häcksax 0,4 24,8 27,8 742 677 

Toppad m. häcksax, huvudskott 0,2 21,8 27,4 788 719 

Toppad m. ogrässkärare 0,2 22,6 28,2 784 672 
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Klockan 17 skördades med röjsåg åkerbönor som toppats med häcksax, Figur 24. 
Vattenhalten i det skördade materialet uppgick till 70 % och avkastningen mot-
svarade 4 500 kg torrsubstans per hektar. Mängden smältbart protein uppgick till 
146 g och den omsättningsbara energin till 10,2 MJ per kg torrsubstans.  

  
Figur 24. Helgrödeskörd av åkerbönor som toppats med häcksax. Bärgad vara samlades  
i säckar och vägdes. Hacksta 3 oktober 2013. Foto: Gunnar Lundin 

Utfallet vid mätningarna av sju plantor som toppats med häcksax redovisas i 
Tabell 5. En av plantorna avbildas i Figur 25. 

Tabell 5. Toppade åkerbönor (med häcksax) hämtade från försöksfältet den 3 oktober 
Medelvärden från mätningar av sju plantor. 

Del av planta Parameter Resultat 

Huvudskottet Längd cm 52 

Antal baljor 2 

 
Sidoskotten 

 
Antal 

 
2,6 

Längd cm 80 

Antal baljor (totalt) 6 

Antal blommor (totalt) 1 
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Figur 25. Planta av toppad åkerböna hämtad från försöksfältet i Hacksta den 3 oktober. 
Foto (den 7 oktober): Gunnar Lundin 
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Diskussion 

Utifrån det utfall som redovisats i tidigare avsnitt sammanfattas i Tabell 6 några 
av de viktigaste resultaten.  

Tabell 6. Resultat i urval. Avkastningen är omräknad till basvattenhalt (15 %).  

Plats Toppning  Skörd 

Utförande datum  datum mängd, 

kg/ha 

vatten-

halt, % 

Väster-
götland 

Otoppad    –  24 sep 4 200 25,3 

Toppad, häcksax  31 jul  11 sep 3 200 23,7 

       

Uppland Otoppad    –  3 okt 4 200 23,6 

Toppad, häcksax  16 jul  3 okt 2 800 24,8 

Toppad, ogrässkärare  16 jul  3 okt 4 400 22,6 

Resultaten från de båda försöksplatserna tyder på att tidpunkten för toppning i 
förhållande till mognadsstadium hade betydande inverkan på grödans fortsatta 
utveckling och skördeutfall.  

Enligt äldre svensk litteratur (Jordbrukslära, 1944) påskyndas mognaden när åker-
bönan toppas. Redan ansatta baljor utvecklas och börjar mogna när toppen tas av. 
Detta bekräftades av odlingen i Västergötland där tröskmognad inföll 13 dagar 
tidigare.  

I Uppland blev effekten den motsatta. De toppade plantorna mognade visserligen 
snabbt av, men de satte samtidigt flera nya sidoskott från rotbasen, 2-3 skott/planta. 
Därför försenades mognaden i de led som toppades. Dessa bestånd blev kraftiga 
och skulle måhända lämpat sig bättre som skörd till grönfoder.   

Utifrån försöksresultaten synes det vara gynnsamt att vänta med toppningen till 
dess att plantorna har blommat över. Toppningen i Västergötland skedde när fältet i 
det närmaste hade blommat klart, medan toppningen av de uppländska åkerbönorna 
skedde med grödan i full blom. De västgötska plantornas övergång mellan stadium 
tillväxt respektive avmognad kan därför ha skett i ett jämförelsevis lugnare förlopp.  
Efter toppningen den 31 juli började här en gradvis nedvissning ske utan att några 
påtagliga ”försvarsmekanismer” utlöstes. Möjligen var även åkerbönorna i Väster-
götland fortfarande i väl kraftig tillväxt för att svara optimalt på toppningen. En 
senarelagd insats, runt den 12 augusti, skulle i så fall ha kunnat medföra en ännu 
snabbare nedvissning. 

Skördemätningarna visade att toppning riskerar att minska avkastningen. När topp-
ningen utfördes med häcksax reducerades skörden i Västergötland och Uppland 
med 24 respektive 33 %. Att toppningen med ogrässkärare inte gav motsvarande 
tapp torde åtminstone delvis kunna hänföras till att denna maskin inte åstadkom lika 
fullständig toppning som häcksaxen.   

Vattenhalten vid skörd avspeglade såväl rådande väderförhållanden som grödans 
mognadsgrad. Toppningens påskyndande inverkan belystes i Västergötland vid 
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skördetröskningen den 11 september, (Tabell 1). De toppade åkerbönorna hade 
vid detta tillfälle fyra procentenheters lägre vattenhalt än den obehandlade grödan.  

Möjligen kan en påskyndande inverkan också skönjas vid skörden i Uppland. I 
ledet som toppats med häcksax hade de selektivt skördade åkerbönorna från huvud-
skotten lägre vattenhalt än övriga behandlingar (Tabell 4).    

Analyser av den skördade varans kvalitetsegenskaper visade inga påtagliga 
skillnader mellan behandlingarna.  

Utfallet i föreliggande undersökning var sannolikt i hög grad beroende av års-
månen. Nederbördens storlek är central i sammanhanget genom dess inverkan  
på grödans tillväxt och mognadsförlopp. Erfarenhetsmässigt medför fuktiga efter-
somrar en förlängd mognadsprocess. 

Under 2013 präglades båda försöksregionerna av torra förhållanden. Under maj-
september uppgick nederbörden endast till 2/3 av den normala, Tabell 7.  

Tabell 7. Nederbörd maj-september i Skara och Uppsala. År 2013 samt under den s.k. 
standardnormalperioden (1961-1990). SMHI, 2014. 

Månad 

 

  Nederbörd, mm 

Skara  Uppsala 

År 2013 Normal  År 2013 Normal 

Maj  28  41   13  33 

Juni  66  50   63  45 

Juli  31  58   17  75 

Augusti  47  64   38  65 

September  10  62   49  59 

Summa  182  275   180  277 

De torra förhållandena medförde att de otoppade åkerbönorna utan problem  
kunde skördas vid normal tidpunkt, runt månadsskiftet september-oktober. 
Behovet av åtgärder för att påskynda mognaden, såsom toppning, var sålunda 
mindre än exempelvis året dessförinnan.   

Toppningen syntes inte ha haft någon negativ inverkan på plantornas sundhets-
tillstånd. Ingen stjälkförsvagning eller liggsädesbildning kunde noteras, utan 
grödan var genomgående upprättstående vid respektive skördetillfälle. 

Beträffande inverkan på övrig växtlighet konstaterades att toppningen kan inne-
bära ökad tillväxt av kvickrot. Detta genom att mer ljus kan tränga ner i beståndet. 
I de fall åkerbönan utgör skyddsgröda torde den ökade ljusgenomsläppligheten i 
stället vara till en fördel genom att främja tillväxten av exempelvis en vallinsådd.  

Åkerbönornas växtsätt med långa, kraftiga stjälkar gör att plantorna är lätta att 
toppa. Vidare att plantorna är oförgrenade och har en distinkt topp. Av de båda 
provade utrustningarna gav den bensindrivna häcksaxen den mest fullständiga 
avklippningen. Ogrässkäraren, däremot, hade svårt att svälja de stora material-
flödena. Detta tog sig uttryck i blockerade knivöppningar vilket i sin tur innebar 
ofullständig toppning.  
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Manuell toppning, som i detta fall med häcksax, är inte ett realistiskt tillväga-
gångssätt annat än på små ytor. I praktisk drift torde därför främst olika typer  
av traktorburna maskiner komma i fråga. Exempel på koncept som redan idag 
förekommer i marknaden är rotorslåttermaskiner, Figur 1. Även haspelförsedda 
knivbalkar torde kunna fungera väl.   

Det bör framhållas att föreliggande undersökning var av inledande karaktär. 
Enbart två toppningsförsök har genomförts och utan några upprepningar av ut-
förda mätningar. För att kunna skapa underlag till praktiska rekommendationer  
är mer omfattande försök nödvändiga. Bland annat behöver samverkan mellan 
årsmån, grödmaterial och toppningstidpunkter studeras vidare. 

Slutsatser 

 Toppning av åkerbönor har betydande inverkan på grödans fortsatta 
utveckling och skördeutfall. 

 Toppning efter blomning medförde att skördetidpunkten tidigarelades med 
cirka två veckor.  

 Toppning under blomning medförde att sidoskott utvecklades från 
rotbasen vilket försenade mognaden.   

 Toppning riskerar att reducera avkastningen.  

 Ingen påtaglig inverkan på den skördade varans kvalitet noterades.  

 Lämpliga maskintyper för toppning torde vara rotorslåttermaskiner eller 
haspelförsedda knivbalkar.  

 Mer omfattande försök avseende samverkan mellan årsmån, grödmaterial 
och toppningstidpunkter är nödvändiga.  
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