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Förord
Den tekniska utvecklingen av halmhackar till skördetröskor har under en följd
av år varit intensiv. Detta har medfört att man med dagens halmhackar kan åstad-
komma mycket korta hackelselängder. Bland annat med tanke på effektuttagen vid
skördetröskningen är det emellertid angeläget att inte driva sönderdelningen längre
än vad som är absolut nödvändigt. För att ge en uppfattning om vilka hackelse-
längder som är lämpliga under olika förhållanden har föreliggande litteraturstudie
genomförts.

Undersökningen har planerats och utförts av forskningsledare Gunnar Lundin.
Arbetet har bekostats av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Till alla som på olika sätt bidragit till undersökningens genomförande vill JTI
framföra ett varmt tack.

Ultuna, Uppsala i februari 2001

Lennart Nelson
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Vid skördetröskning av spannmål hackas i regel halmen för att bl.a. underlätta
dess nedbrukning vid jordbearbetningen och därmed skapa goda betingelser för
den efterföljande grödan. Vidare kan väl sönderdelade och kvävefattiga växt-
rester i marken binda, immobilisera, kväve och därmed minska utlakningen av
växtnäring under senhösten.

Med dagens halmhackar finns goda möjligheter att åstadkomma mycket korta
hackelselängder. Den intensiva bearbetningen sker emellertid till priset av bl.a.
höga effektuttag. Det är därför angeläget att inte driva sönderdelningen längre
än absolut nödvändigt.

Halmhackar av traditionell utformning har ett specifikt effektbehovet som är av
storleksordningen 1,5 kW per avverkad ton halm i timmen. Mätningar på moderna
halmhackar visar att effektbehoven ibland är något större i första hand beroende
på att sönderdelningen idag kan drivas längre än förr. Höga effektuttag ökar
bränsleförbrukningen och kan ibland även begränsa skördetröskornas avverkning.
Genom att skördetröskorna måste förses med större motorer fördyras maskinerna.

Effektbehovet vid halmhackning varierar i hög grad med förhållandena avseende
gröda, mognadsgrad, väder etc. Exempelvis medför användning av fungicider att
den naturliga nedbrytningen av strået fördröjs, vilket försvårar sönderdelningen.

Halm från såväl stråsäd som oljeväxter innehåller mindre mängder kväve än vad
som byggs in i humusen under nedbrytningsförloppet. Till skillnad från när balj-
växter omsätts uppstår därför ingen förfruktseffekt i form av överskottskväve
som kan levereras till närmast efterföljande gröda. Då nedbrytningen av halmen
påbörjas fordrar istället markens mikroflora kväve som kan balansera det höga
kolinnehållet i skörderesterna. Så länge kol–kväve-kvoten är högre än 50 binds
kväve till halmen, kvävet immobiliseras. Detta kväve tas från marken eller från
eventuell tillförd konstgödsel.

Hälften av halmens vikt försvinner under det första året. Bland annat avgår kol
i form av koldioxid. Efter fem år har sammanlagt 80-90 % vikt försvunnit. Den
då återstående mängden, d.v.s. ca 15 % av den ursprungliga, bildar humus. Vid
halmens nedbrytning avgår kvävet långsammare än kolet, vilket visar sig i att
kvävehalten är högre i humusen än i halmen.

Efter hand som humusens kolföreningar bryts ned mineraliseras kvävet, en
process som är mycket långsam. Man kan räkna med att i storleksordningen två
procent av den fastlagda kvävemängden mineraliseras per år. Trots stabiliteten
kan denna kväveleveransens vara betydande Våra jordar kan nämligen innehålla
tusentals kilo kväve per hektar i form av humus.

Förutsättningarna för kvävemineralisering är ofta gynnsamma på hösten. I de fall
marken inte är bevuxen med någon gröda som förbrukar det frigjorda nitratkvävet
är risken därför stor för kväveutlakning under senhösten. Skörderesternas förmåga
att immobilisera kväve minskar risken för växtnäringsläckage. Genom att med
olika åtgärder styra skörderesternas nedbrytningstakt kan man påverka hur mycket
av det rörliga kvävet som immobiliseras. En sådan åtgärd är val av hacknings-
intensitet.
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Angreppsytan på det organiska materialet är begränsande för nedbrytningsför-
loppet. Det är därför positivt att bryta ned halmens struktur genom mekanisk
sönderdelning. Ju kortare hackelselängder desto snabbare blir nedbrytningen.
Om hackningen idealiseras till att halmstråna kapas med jämna snitt tvärs längd-
riktningen torde sönderdelningen emellertid behöva drivas mycket långt för att
åstadkomma väsentliga ökningar av de sammanlagda angreppsytorna. Exempelvis
är skillnaden i yta mellan ett 8-centimeters halmstrå och två 4-centimeters bara
ett enda tvärsnitt. I praktiken innefattar dock hackningen, förutom reduktion av
strålängden, även en ytförstorande söndertrasning av halmen.

Med dagens halmhackar har man möjlighet att sönderdela halmen till genomsnitt-
liga strålängder om 2-3 cm. Förutom att sönderdela halmen tvärs längdriktningen
kan man även väsentligt öka omsättningshastigheten genom att splittra halmstråna.
Detta fenomen har visats med hjälp av en prototyphack som byggts för just detta
ändamål. Omfattande splittring av halmstråna kan emellertid åstadkommas även
med konventionella halmhackar. Å andra sidan skulle extrem sönderdelning kunna
tänkas fördröja halmens nedbrytning om den medför att halmhackelsen kommer
att lagras kompakt i marken och därmed orsakar syrebrist.

Genom att immobiliseringen av kväve endast sker i det organiska materialets när-
het gynnas processen av att växtresterna blandas in jämnt i marken, vilket i sin
tur underlättas av att de är väl sönderdelade. Korta halmstrån nedbrukas lättare
till större djup än långa och kan därför fördelas inom en större jordvolym, vilket
underlättar deras nedbrytning. Även före jordbearbetningen är omfattande sönder-
delning gynnsamt för att snabbt komma igång med nedbrytningen. Korta halm-
strån letar sig nämligen i större utsträckning mellan stubben ner till marken, där
de får jordkontakt och hålls fuktiga.

Kraven på hackelselängd för att eliminera igensättning av redskapen vid jordbear-
betning och sådd är bl.a. beroende av redskapstyp. Även halmens sprödhet, vilket
i sin tur påverkas av väderlek och årsmån, är av betydelse. Som tumregel anges i
äldre litteratur 15 cm strålängd som övre gräns för en störningsfri jordbearbetning.
Med dagens hackar är det enbart enstaka procent av den totala viktsmängden halm-
hackelse som överstiger denna strålängd. Vidare har utvecklingen av plogar och
kultivatorer under en lång följd av år medfört att dessa maskintyper efter hand blivit
mer toleranta mot lång halm.

Stubben utgörs ofta av väsentligt långstråigare material än halmhackelsen. Detta
hänger samman med önskemål om hög kapacitet vid skördetröskningen. Möjlig-
heten att kunna kombinera hög tröskningskapacitet med en god skörderesthante-
ring gör hackning i ett separat moment intressant. Med sådana lösningar kan för-
utom halmen även stubb och rester av liggsäd sönderdelas. Till nackdelarna hör
högre bränsleförbrukning större arbetsbehov. Stubbhackningen tillämpas idag av
enstaka lantbrukare i Sverige.

Summary
During combine harvesting of cereals, the straw is normally chopped so as to
facilitate, amongst other things, its incorporation into soil, thereby creating
favourable conditions for next season’s crop. Furthermore, harvest residues,
which are low in nitrogen and are divided into small pieces, can immobilise
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soil nitrogen and therefore reduce the leaching of plant nutrients during the
late autumn.

Today’s straw choppers are capable of achieving very short cutting lengths,
albeit at the cost of high power consumption. Therefore it is important not to
cut the straw more than is absolutely necessary.

Traditional straw choppers have a specific power requirement of about 1.5 kW
per ton of straw per hour throughput. Measurements on modern straw coppers
show that the power requirements are sometimes higher at first because the
cutting action can be more intense than that which was the case earlier. High
power consumption increases fuel consumption and can sometimes also limit
the combine harvester’s efficiency.

The power requirement during straw chopping varies to a great extent with the
conditions concerning crop species, stage of maturity, weather, etc. For example,
the use of fungicides delays the natural decomposition of the stem, which makes
the chopping of the straw more difficult.

Straw from both cereals and oil plants contains lower amounts of nitrogen than
that which is taken up by the humus during the decomposition process. In contrast
to when leguminous plants are returned to the soil, straw from cereals and oil
plants does not deliver a nitrogen surplus which can be utilised by the following
crop. In the initial phases of straw decomposition, the high carbon content of
the harvest residues leads to soil microorganisms utilising the nitrogen instead
of the crop. As long as the carbon-nitrogen ratio is higher than 50, nitrogen is
immobilised by the straw. This nitrogen is taken from either the soil or from
fertiliser, if it is applied.

During the first year, half of the weight of the straw is lost, amongst other things,
carbon is lost in the form of carbon dioxide. After five years, 80 to 90 % of the
weight is lost. The remaining amount, that is about 15 % of the original, forms
humus. During straw decomposition, nitrogen is released more slowly than
carbon, which results in the humus having a higher nitrogen content than the
straw.

Gradually, as carbon compounds in the humus are decomposed, the nitrogen
is mineralised. This is a very slow process, with about two percent of the
immobilised nitrogen being mineralised every year. In spite of the relative
stability of this immobilised nitrogen, it plays an important part in soil fertility
since the humus can contain thousands of kilograms of nitrogen per hectare.

The conditions for mineralisation are often favourable in the autumn. In cases
where fields are not covered by a crop that can consume nitrogen mineralised
as nitrate, the risk for nitrogen leaching during the late autumn is considerable.
However, the immobilisation of nitrogen by harvest residues decreases the risk
for leaching of plant nutrients. The extent to which mineralised nitrogen can
be immobilised may be controlled by the rate of decomposition of the harvest
residues. One way of controlling the decomposition rate is through the degree
to which the straw is chopped.

The surface area of organic matter affects its rate of decomposition. Therefore
the greater the degree of mechanical cutting, the higher the rate of decomposition
of the straw. In an idealised situation where the straw is cleanly cut into sections,
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the degree of chopping would need to be greatly intensified in order to increase
the total surface area. For example, the difference in surface area between an
eight-centimetre long straw and two, four-centimetre long straws is only one cross-
sectional area. In practice however, chopping includes not only the reduction in
straw length but also shredding, which greatly expands the surface area.

Modern straw choppers give average chop lengths of about 2 to 3 cm. In addition
to cutting the straw into sections, the straw can be split down its length and this
considerably increases the rate of decomposition in the soil. Splitting of straw has
been demonstrated with a purpose-built, prototype chopper. However, extensive
splitting of straw can also be achieved with conventional straw choppers. On
the other hand it is possible that extremely intensive chopping may delay straw
decomposition since the chopped material could form a compact layer in the soil
thus creating anaerobic conditions.

Nitrogen immobilisation only takes place in the presence of organic matter and
the process is encouraged by evenly distributing harvest residues in the soil. By
finely dividing the straw, a more even distribution can be obtained. Short straw
is easier to incorporate and can therefore be distributed into a lager soil volume,
which encourages its decomposition. Intensive cutting is also favourable before
incorporation since the decomposition gets off to a quick start, i.e., short straw
finds its way, to a greater extent, between the stubble and comes into contact with
the soil where it is kept moist.

The chop length that is necessary to eliminate clogging of machinery during soil
cultivation and seeding depends on amongst other things the type of equipment
and how brittle the straw is. The brittleness of the straw depends on the weather
conditions that the crop was exposed to during its development. Older literature
sources state that, as a role of thumb, the straw length should be a maximum of
15 cm for trouble free cultivation. Modern straw choppers produce chop lengths
with only a few percent of the total weight exceeding 15 cm. In addition, the
development of ploughs and cultivators over a long period of time has led to the
production of implements which are more tolerant towards long straw.

The stubble is often longer than the chopped straw, which results from the require-
ment for high capacity during combine harvesting. The inclusion of straw chopping
as a separate working operation is an interesting possibility, since it enables good
management of harvest residues to be combined with a large harvesting capacity.
Such a solution enables the chopping of not only the straw, but also the stubble as
well as residues of lodged cereals. Disadvantages include higher fuel consumption
and greater work requirements. In Sweden, stubble chopping is currently practised
by only a few farmers.

Inledning
Utvecklingen inom olika områden har medfört att en bättre bearbetning av växt-
resterna vid spannmålsskörden kommit att efterfrågas allt mer. Exempelvis har
mängden skörderester ökat genom att grödornas avkastning stigit kraftigt men med
i stort sett bibehållna proportioner mellan halm och kärna. Vidare använde man på
50-talet små skördetröskor byggda efter principen ”rakt igenom utan förträngning”.
Idag däremot bärgas en stor andel av den svenska spannmålen med maskiner som
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samlar ihop grödan från skärvidder överstigande 20 fot till tröskverksbredder som
bara är ca en fjärdedel därav.

Vid skördetröskning av spannmål hackas i regel halmen för att bl.a. underlätta
nedbrukning vid jordbearbetning och därmed skapa goda betingelser för den efter-
följande grödan. Vidare kan väl sönderdelade växtrester i marken immobilisera
kväve och därmed minska utlakningen av växtnäring under senhösten.

Under senare år har det skett en intensiv utveckling av utrustning för skörderest-
bearbetning. Halmhackarnas förbättrade prestanda har medfört att man med
dagens utrustning kan hacka halmen till genomsnittliga strålängder om 2-3 cm
(Lundin, 1999). En intensiv bearbetning av skörderesterna sker emellertid till
priset av höga effektuttag. Det är därför angeläget att inte driva sönderdelningen
längre än absolut nödvändigt. Föreliggande studie syftar till att specificera vilka
hackelselängder som kan vara lämpliga utifrån olika aspekter.

Effektbehov
Jansén (1969) sammanställde resultat från mätningar av halmhackars effektbehov.
Bland annat återgavs DLGs provningar med Claas halmhack under 1966, bild 1.
Vidare presenterade Jansén resultat för Rekordverkens halmhack från DLG-
provningar under 1966 tillsammans med egna mätningar, bild 2. Som framgår av
exemplen kunde det specifika effektbehovet vid halmhackning i hög grad variera
med förhållandena vid provningstillfällena. Vid exempelvis avverkningen 10 ton
halm per timme behövde Claashacken mellan 15 och 28 hk för att driva hacken.
Det högsta effektuttaget uppkom i torrt höstkorn och det lägsta i fuktig havrehalm.
Rekordhacken fordrade vid samma avverkning ca 25 hk.

Bild 1. Resultat från mätningar av effektbehov för Claas halmhack utförda vid DLG under
1966. Efter Jansén (1969).
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Bild 2. Resultat från mätningar under 1960-talet av effektbehovet för Rekordverkens
halmhack. Vid de svenska proven framfördes hacken med varvtalet 2700 rpm och vid
de tyska med varvtalet 2470 rpm. Efter Jansén (1969).

Resultaten som kan utläsas i diagrammen (bild 1 och 2) stämmer ganska väl
överens med en gammal tumregel som anger effektbehovet vid halmhackning
till 1,5 kW (2 hk) per ton avverkning (Holmén, pers.medd., 1998). På moderna
stortröskor som avverkar upp till 25 ton halm per timme skulle detta motsvara
effektuttag om 38 kW (50 hk) enbart för att driva halmhacken. Mätningar under
senare tid har visat att effektuttaget kan vara ännu större. Exempelvis finns enligt
German (pers.medd., 1998) uppgifter om effektbehov vid toppbelastningar för
stortröskors halmhackar upp till 112 kW (150 hk).

Att jämförelsevis höga effektuttag ibland redovisas vid mätningar under senare tid
synes bero på att sönderdelningen idag kan drivas längre än förr. Exempel på vad
intensiteten i bearbetningen betyder för effektuttaget har presenterats i tyska för-
sök, bild 3. Den konventionella hacken som används som referens i diagrammet
hade vid avverkningen 10 ton per timme ett specifikt effektuttag av 1,5 kW per
ton, d.v.s. som motsvarade "tumregeln". För en prototyphack som splittrade stråna
och som samtidigt reducerade den genomsnittliga hackelselängden till en tredjedel
jämfört med den konventionella utrustningen uppmättes ända upp till fördubblat
effektbehov.

Enligt Holmén (pers.medd., 1999) stämmer "tumregeln" än idag vid skördetrösk-
ning under torra förhållanden. Han påpekar emellertid att effektbehovet uppvisar
stor variation mellan olika fält, mognadsgrad, väderlek etc., vilket gör det svårt att
förutsäga i absoluta belopp. Inom en och samma gård kan effektbehovet variera
med 50 %. Något lättare är det enligt Holmén att ha en uppfattning om relativa
variationer i effektbehov då grödförhållanden och maskininställningar ändras.
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Bild 3. Effektuttag för prototyp till tröskhack respektive för konventionell utrustning.
(Efter Wieneke).

German (pers.medd., 1999) påpekar att omväxlande väder gör halmen spröd och
därmed mer lätthackad. Enligt Holmén (pers.medd., 1999) har vi i Sverige ett
klimat som jämfört med kontinentala förhållanden i högre grad gynnar halmens
nedbrytning. I sammanhanget kan nämnas att användning av fungicider fördröjer
den naturliga nedbrytningen av strået. Genom att svampbekämpad gröda skördas
i ett mer omoget tillstånd ökar effektuttaget. Väsentlig betydelse för halmhackens
effektuttag har enligt Persson (pers.medd., 1999) även knivarnas skärpa.

Höga effektuttag för halmhackningen medför dels att bränsleförbrukningen vid
skördetröskningen blir omfattande, dels att skördetröskorna måste förses med
stora motorer vilket fördyrar maskinerna. Som exempel anger Holmén (pers.
medd., 1998) att en 100 hk större motor innebär en merkostnad vid tillverkningen
av skördetröskan på ca 50 000 kr. Priset till kund blir fyra gånger så högt, d.v.s.
200 000 kr. Officiella provningar har visat att just motoreffekten ofta är begräns-
ande för skördetröskornas avverkning. I praktisk drift visar sig detta bland annat
i att man kan bli tvungen att reducera körhastigheten vid tömning av spannmåls-
tanken under gång, s.k. flygande tömning.

Bölöni (1964, refererad av Jansén, 1969) konstaterar i sin undersökning av
roterande maskinelements effektbehov att en halmhack schematiskt kan betraktas
som en roterande cylinder med mycket stor ytråhet. Via aerodynamiken kommer
han fram till att man vid höjning av varvtalet får en ökning av effektbehovet som
följer en tredjepotensfunktion. Om man i stället ökar diametern, sker en ökning
med femte potensen.

Pathak (1964, refererad av Jansén, 1969) kom i sina undersökningar fram till att
hackning av halm fordrar en knivhastighet om minst 20 m/s. Denna hastighet låg
långt under vad dåtidens halmhackar av rivartyp arbetade med. Detta skulle peka
på att motknivarnas inställning inte skulle ha så stor betydelse. Pathaks teorier
bekräftades delvis av deKoning (1967, refererad av Jansén, 1969) som fann att



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

14

motknivarnas inställning saknade praktisk betydelse vid hackning av havrehalm
men att de påverkade utfallet för andra halmslag.

Skörderesternas sammansättning
Mängden halm som passerar skördetröskan per arealenhet beror på vilket växtslag
som skördas. I tabell 1 redovisas för våra vanliga stråsädesslag halmavkastningen
i proportion till kärnskörden.

Tabell 1. Mängden skörderester i förhållande till kärnskörden. Stubbhöjd 10 cm
(Claesson, 1980).

Stråsäd, art Viktförhållande halm/kärna

Inkl. agnar och boss Exkl. agnar och boss

Råg 1,7 1,4

Vårvete 1,3 1,0

Höstvete 1,2 0,9

Havre 0,8 0,7

Korn 0,6 0,5

I tabell 2 redovisas halmens växtnäringsinnehåll. Av uppgifterna framgår att
innehållet av makronäringsämnen är minst dubbelt så högt i oljeväxthalm som
i halm från stråsäd. Ärthalmen är rik på kväve och kalcium.

Tabell 2. Växtnäringsinnehåll i olika slags halm, kg/ton. Efter Hammar & Jansson (1990).

Gröda Växtnäringsinnehåll

Kväve Fosfor Kalium Kalcium

Stråsäd 5 1 8-10 Enstaka

Oljeväxter 12-15 2 25-30 Enstaka

Ärtor 10 1,3 2 15

De angivna skillnaderna i växtnäringsinnehåll medför bland annat att oljeväxt-
halmens kol–kväve-kvot är lägre än stråsädeshalmens. Den fastlägger därför inte
lika mycket kväve efter nedbrukning.

Omsättning av organiskt material i marken
Den organiska substansen i marken kan indelas i flera fraktioner (Hammar &
Jansson, 1990). Lättomsatt material (halm och växtrötter) utgör energi för de om-
sättande organismerna (smådjur, bakterier och svampar). Det omsatta materialet
är motståndskraftigt mot ytterligare nedbrytning. En del förbrukas inom en 30-
årsperiod och en annan del har en varaktighet på mer än 100 år. Det är främst ur
fraktionen med upp till 30 års varaktighet som växtnäring kan frigöras.
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När mineraliseringen inte håller fullt jämna steg med uppbyggnadsprocesserna
ansamlas död organisk substans i marken. Ett förråd av energi lagras upp sam-
tidigt som växtnäringsämnen dras ur uppbyggnads- och nedbrytningskretsloppet
och bildar en reservoar vid sidan av detta. I första hand blir kol, väte, syre, kväve,
fosfor och svavel bundna i den döda organiska marksubstansen, i humusreservo-
aren, bild 4.

Bild 4. Uppbyggnad av biologiska förråd (Hammar & Jansson, 1990).

Halmens nedbrytning i marken sker, något förenklat, enligt nedanstående (Andrén,
pers.medd., 1999). Under det första året försvinner 50 % av halmens vikt. Bland
annat avgår kol i form av koldioxid. Under det andra året avgår på samma sätt
hälften av det då återstående kolet o.s.v. Efter en femårsperiod, då 80-90 % av
halmens vikt försvunnit, avklingar förloppet. Den då återstående mängden, d.v.s.
ca 15 % av den ursprungliga, bildar humus. Vid halmens nedbrytning avgår kvävet
långsammare än kolet, vilket visar sig i att kvävehalten är högre i humusen än i
halmen.

Bättre kontakt mellan jord och halm torde enligt Andrén (pers.medd., 1999) med-
föra att koldioxidavgången kan reduceras. Den förbättrade humifieringsgraden,
d.v.s. ökade kolmängden i marken, förbättrar markens struktur samt dess förmåga
att hålla vatten och växtnäring.

Halm från såväl stråsäd som oljeväxter innehåller mindre mängder kväve än vad
som byggs in i humusen under nedbrytningsförloppet. Någon leverans av "halm-
kväve" sker därför inte till närmast efterföljande gröda. Nedbrukning av halm kan
dock långsiktigt öka kvävemineraliseringen då åtgärden ökar humushalten. När
däremot klöverrester bryts ner frigörs mineralkväve. Kvävet i klövern är mer än
tillräckligt för mikroorganismernas tillväxt. Denna förfruktseffekt har huvudsak-
ligen avklingat inom ett år (Johansson, 1999).
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Då nedbrytningen av växtresterna påbörjas fordrar markens mikroflora kväve som
kan balansera växtresternas höga kolinnehåll. Så länge kol–kväve-kvoten är högre
än 50 binds kväve till växtresterna, kvävet immobiliseras. Detta kväve tas från
marken eller från eventuell tillförd konstgödsel.

Lathund för nedbrytning av organiskt material i mark

1. Andelen stabiliserat material i förhållande till den ursprungliga mängden
torrsubstans uppgår till ca 15-20 %.

2. Det stabiliserade materialet innehåller ca 6 % kväve.

3. Den mängd kväve som mineraliseras/immobiliseras bestäms av differensen
mellan materialets kväveinnehåll och den mängd kväve som binds in i det
stabiliserade materialet enligt exempel 1 och 2.

Exempel 1, halm
Av 100 g halm stabiliseras ca 20 g. Kväveinnehållet i det stabiliserade materialet
uppgår till 1,2 g. Om halmen har en kvävehalt på 0,5 % (kväveinnehåll = 0,5 g)
sker således en nettoimmobilisering av 0,7 g kväve.

Exempel 2, klöver
Av 100 g klöver stabiliseras ca 20 g. Kväveinnehållet i det stabiliserade materialet
uppgår till 1,2 g. Om klövern har en kvävehalt på 3 % (kväveinnehåll = 3 g) sker
således en nettomineralisering av 1,8 g kväve.

Douglas (1992) refererar till amerikanska försök som visade att nettomineralisering
ofta inte uppstår förrän den huvudsakliga kväveupptagningen för efterföljande gröda
är passerad. Vid nedbrukning av skörderester från höstvete i september (4,9 kg
kväve/ton, kol–kväve-kvot ca 80) nåddes en kol–kväve-kvot på ungefär 50 inte
förrän i mars påföljande år. I november var kol–kväve-kvoten fortfarande nära 50.
I ett annat försök behövde skörderester från vete (1,9 kg kväve per ton, kol–kväve-
kvot ca 200) vara nedbrukade i ett år för att nå en kol–kväve-kvot på 50.

Halmens förmåga att immobilisera kväve påverkar lämpliga intensiteter för till-
försel av växtnäring till åkermarken. Exempelvis skulle man enligt äldre rekom-
mendationer gödsla med 5 kg kväve på våren för varje ton halm som brukats ner
under hösten (Steineck, pers.medd., 1999).

Efter hand som kolföreningarna bryts ned dör mikrofloran och kvävet minerali-
seras. Kvävet frigörs som ammoniumkväve som är orörligt i marken. Nitrifikations-
bakterier omsätter snabbt, timmar till dagar, ammoniumkvävet till nitrat, som är
lättlösligt i marken.

Mineraliseringens hastighet är beroende av mikroorganismernas aktivitet som i
sin tur beror på om temperaturen och vattenförhållandena är gynnsamma för dem.
I genomsnitt går mineraliseringen snabbare vid temperaturer överstigande 15°C
(Andrén, pers.medd., 1999) och då jorden är vattenmättad till 50 % (Hammar &
Jansson, 1990). Sådana förhållanden inträffar ofta på hösten, d.v.s. vid en tidpunkt
då marken inte alltid är bevuxen med en gröda som kan utnyttja den frigjorda växt-
näringen. I stället kan denna gå förlorad genom att nederbördsöverskott senare på
hösten lakar ut kvävet i form av nitrat.
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Enligt Hammar & Jansson (1990) är grödornas växtnäringsbehov störst i maj och
juni då tillväxten är som kraftigast. Låg nederbörd under denna period leder till
att växterna tömmer marken på vatten och att det då blir för torrt för att mikro-
organismerna ska kunna mineralisera någon växtnäring ur de organiska förråden.

Av det kväve som finns i markens humusförråd blir bara en liten del, uppskatt-
ningsvis 1-3 %, växttillgängligt under en odlingssäsong (Johansson, 1999). Trots
stabiliteten kan denna kväveleveransens vara betydande. Våra jordar kan nämligen
innehålla tusentals kilo kväve per hektar i form av humus.

Krav på sönderdelning
Halmens sönderdelningsgrad är i första hand av betydelse för:

•  Omsättningsprocessernas hastighet i marken
•  Arbetsresultatet vid jordbearbetning och sådd

Omsättningsprocessernas hastighet

Enligt Andrén (pers.medd., 1999) är angreppsytan på det organiska materialet
begränsande för nedbrytningsförloppet beroende på att mikroorganismerna förökar
sig så snabbt. Om temperatur- och fuktighetsförhållandena är gynnsamma växer
mikroorganismer till över hela ytorna. Det är därför positivt att bryta ned halmens
struktur genom mekanisk sönderdelning. Ju kortare hackelselängder desto snabbare
blir nedbrytningen. Om hackningen idealiseras till att halmstråna kapas med jämna
snitt tvärs längdriktningen torde sönderdelningen enligt Andrén behöva drivas
mycket långt för att åstadkomma väsentliga ökningar av de sammanlagda angrepps-
ytorna. Exempelvis är skillnaden i yta, med detta synsätt, mellan ett 8-centimeters
halm-   strå och två 4-centimeters bara ett enda tvärsnitt. I praktiken innefattar
emellertid hackningen, förutom reduktion av strålängden, även en ytförstorande
söndertrasning av halmen.

Tyska halmhackningsförsök (Wieneke) visade att intensiv sönderdelning ökade
halmens kontaktytor gentemot luft och vatten. Vidare accelererades absorptionen
av vatten samtidigt som den vattenupptagande kapaciteten ökades, bild 5. Vid
hackning till 5 cm strålängd fördubblades vattenabsorptionen från ca 1,6 till drygt
3 kg vatten per kg halm. Hackning till 2 cm strålängd i kombination med splittring
av stråna medförde att vattenupptagningen ökade med ytterligare något kg.
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Bild 5. Absorption av vatten i halm vid olika bearbetningsintensiteter. (Efter Wieneke).
De tyska försöken visade även att splittrade halmstrån som nedbrukades redan
efter en kort tid täcktes med svampsporer och andra mikroorganismer medan
halmstrån med intakta höljen vid samma tidpunkt nästan inte alls var påverkade.
I bild 6 återges från den tyska undersökningen samband mellan halmens sönder-
delning och nedbrytningstakten för det organiska materialet.
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Bild 6. Nedbrytning av halm i marken vid olika sönderdelningsintensiteter.
(Efter Wieneke).

Även konventionella halmhackar kan åstadkomma betydande splittring av halm-
stråna. Vid försök utförda av JTI med olika halmhackar blev genomgående minst
hälften av viktsmängden halm splittrad.

Immobiliseringen av kväve vid nedbrytning av skörderester är begränsad till det
organiska materialets närhet. Kvävebindningen gynnas därför dels av att växt-
resterna är jämnt inblandade i marken, dels av att de sönderdelats så att deras
sammanlagda yta är stor. Andrén (pers.medd., 1999) påpekar att långa halmstrån
bryts ned saktare genom att de blir hängande uppe i stubben där de torkar varvid
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omsättningshastigheten avtar. Korta strån hamnar i större utsträckning nere på
markytan där de får jordkontakt och lättare hålls fuktiga.

För att åstadkomma en snabb omsättning skall den korthackade halmen nedbrukas
i det syrerika övre matjordsskiktet (Debruck refererad av Tebrügge & Griebel).
Här är nämligen livsförutsättningarna för de nedbrytande mikroorganismerna som
mest gynnsamma. Extrem sönderdelning skulle, åtminstone teoretiskt, kunna för-
dröja omsättningen om den medför att halmhackelsen kommer att lagras kompakt
i marken och därmed orsakar syrebrist.

Arbetsresultatet vid jordbearbetning och sådd

Dåligt sönderdelade och ojämnt fördelade skörderester är svåra att bruka ner med
hjälp av kultivatorer och tallriksredskap genom att anhopningar av växtrester
blockerar redskapen. Vidare blir sådjupet ojämnt och en stor andel av utsädet blir
ofullständigt inblandat i jorden, vilket nedsätter groningen. Erbach et al. (1983)
menar att fastän stockning i såmaskinens billsystem beror på en mängd faktorer
såsom växtresternas förankring i marken, deras längd och vattenhalt, såbillarnas
utformning och inbördes avstånd blir såoperationen starkt hämmad då mängden
växtrester på ytan överstiger 3500 kg / ha.

Anhopningar av skörderester försvårar kemisk ogräsbekämpning på hösten liksom
tillväxten för insåningsgrödor. Vidare ökar ofullständigt nedbrukad halm i mark-
ytan risken för stråbassjukdomar, i synnerhet vid ensidiga växtföljder.

Enligt vissa försök (Jansson, 1960 refererad av Jansén 1969) har graden av inbland-
ning större betydelse för omsättningshastigheten än finfördelningen, även vid
mycket stora skillnader i hackelselängder. Enligt Jansén varnar flera forskare för
att genomföra nedbrukningen så att halmen hamnar i ett isolerat skikt. Härvid kan
nämligen nedbrytningsprocesserna leda till syrebrist med åtföljande svavelväte-
bildning, som kan hämma en efterföljande grödas tillväxt.

Jansén (1969) fann vid sin litteraturgenomgång att kraven på hackningsgraden för
att få en störningsfri nedbrukning varierade inom vida gränser. En av orsakerna
till denna variation var enligt Jansén att man inte hade väldefinierade mått för
hackelselängden. Hans egen slutsats efter litteraturgenomgången var att hackarna
bör ge så liten andel strå som möjligt överstigande 15 cm längd. Svenska försök
har visat att man med dagens halmhackar har möjlighet att näst intill helt elimi-
nera så långa halmstrån, bild 7.

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

0-4.5 4.5-8 8-12 12-20 20-33 33-54 54-90 90-150 150-
250

>250

Strålängdsklass, mm

K
u

m
u

la
ti

v 
fö

rd
el

n
in

g
 %



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

20

Bild 7. Kumulativ fördelning av strålängder vid försök med halmhackar i olika utföranden
från KPAB. Skördetröskning av höstvete (Lundin, 1999).

Enligt Jansén (1969) är kraven på hackelselängd beroende på halmens kvalitet, på
redskapstyp och på önskat resultat. När det gäller halmens kvalitet påverkas den
snabbt av väderleken. Om halmen exempelvis blir liggande ovanpå marken under
en tid med fuktigt väder startar snart en omsättningsprocess som gör att den blir
spröd och lätt för redskapen att sönderdela. Høy (1987) påpekar att kraven på
hackelselängd och fördelning förutom redskapstyp även beror på hur snart efter
skörden jorden skall bearbetas.

Høy (1987) formulerar nedanstående krav på utrustning som används för att bruka
ner halm:

•  Tillräcklig bearbetning, så att god kontakt mellan jord- och halmpartiklar skapas.

•  Inga driftstopp orsakade av anhopningar av skörderester.

•  Nedbrukade halmrester får inte störa följande grödas sådd och tillväxt.

I danska fältförsök redovisar Høy (1987) skillnader mellan ett antal olika redskaps-
typer vad gäller möjligheter att bruka ned halm. Med jordfräs erhölls synnerligen
goda resultat i form av fullständig genomskärning och god halminblandning
redan efter en körning. Jordfräsen var också det redskap som ställde minst krav
på hackelselängden, under förutsättning att halmen var någorlunda jämnt fördelad.
God nedbrukning erhölls även vid två överfarter med rymlig kultivator. Av fält-
maskinerna i den danska undersökningen hade plogen de största anspråken på
halmens finfördelningsgrad i de fall den skulle användas som enda nedbruknings-
redskap. Plöjning under november månad eller senare var enligt Høy möjlig under
förutsättning att halmen var jämnt fördelad och strålängden maximalt ca 10 cm.
Vid tidig plöjning, exempelvis före höstsådd, var däremot en föregående stubb-
bearbetning nödvändig för att inte halm skulle släpa i plogen eller att koncentrerade,
tillväxthämmande halmskikt skulle uppkomma.

Tebrügge & Griebel formulerar tio krav på en högkvalitativ halmhack. Ett av
dessa är att hacken skall skapa ett stort antal korta strådelar inom området 3-8 cm.
Vidare bör varken halm eller stubb överskrida 15 cm längd. Detta innebär en
intressekonflikt genom att man för att erhålla hög kapacitet vid skördetröskningen
vill ta hög stubb. Exempelvis medför en ökning av stubbhöjden från 10 cm till
20 cm att kapaciteten höjs, beroende på spannmålsslag, med mellan 15 och 35 %,
bild 8. Dessutom blir tröskgodset torrare och mindre ogräsbemängt.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

21

Bild 8. Beräknad kärnkapacitet vid
olika stubbhöjder för en skörde-
tröska som avverkar 100 dt halm
per timme (Lundin, 1984).

I försök som refererats av Tebrügge & Griebel visades att korta halmstrån lättare
nedbrukas till ett större djup än långa, tabell 3. Detta medför enligt Andrén (pers.
medd., 1999) att korthackad halm kan fördelas inom en större jordvolym, vilket
underlättar dess nedbrytning. Stubben däremot som utgörs av jämförelsevis långa
strån, bild 9, och därför är svår att mylla ned tillräckligt djupt kan enligt Tebrügge
& Griebel ofta störa såbäddsberedningen

Tabell 3. Vertikal fördelning av halm i marken efter nedfräsning av halmhackelse av
varierande längd. Andel av den totala mängden halm, procent. (Efter Bausch refererad
av Tebrügge & Griebel.)

Placering i marken Hackelselängd, cm

4 8 16

Markytan 10 15 20

0-5 cm 40 50 60

5-10 cm 50 35 20
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Bild 9. Strålängdsfördelning i halmhackelse respektive halmstubb. (Efter Köller refererad
av Tebrügge & Griebel.)

Hermann (1990) anger 20 cm som maximal stubbhöjd för att åstadkomma ett
professionellt utnyttjande av halm som växtnäringskälla. I linje därmed, påpekar
hon att liggande gröda inte är lämpligt för denna tillämpning. Vidare anger
Herrman att halmen måste sönderdelas tillräckligt och blåsas in i stubben.
Hackelsen skall ha jämnast möjliga fördelning över skördetröskans arbetsbredd.
Variationskoefficienten skall vid 30 cm breda provytor ej överskrida 30 %.
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I sammanhanget bör framhållas att utvecklingen under en lång följd av år av jord-
bearbetande maskiner har ökat toleransen mot långstråig halm. Kultivatorerna har
genom förändrad fördelning av pinnarnas placering blivit rymligare. Användning
av knivrist i stället för skivrist vid plöjning underlättar användning av tillbehör
som myllar halmen; förplog, skumrist etc.

Halmhackning som separat arbetsmoment
Möjligheten att kunna kombinera hög tröskningskapacitet med en god skörderest-
hantering gör stubbhackning i ett separat moment intressant. Maskiner för detta är
”fältröjare”, med slagor som arbetsverktyg, eller betesputsare med rotorer. Stubb-
hackning tillämpas idag av enstaka lantbrukare i Sverige (Emgardsson, 1992 och
1996). Vissa erfarenheter av metoden återfinns i litteraturen. Herrman (1990)
redovisar resultat från tyska försök i höstvetestubb, med bl.a. en självgående fält-
hack av samma typ som används för vallfoderskörd, bild 10.

Bild 10. Fördelningsanordning monterad på fälthack E 281 för växelvis användning
till grovfoderskörd respektive skörderestbehandling. (Herrmann, 1990).

Beteckningar: a) Originalutkast, b) Spjäll för ändring av flödesriktning, c) Kanal,
d) Fördelningsskärm med styrplåtar.

Vid danska försök med hackning och nedbrukning av halm jämfördes hackar
monterade på skördetröskor med dito bogserade efter traktor. De tröskmonterade
hackarna var av typ "Biso-Express" och "Record Clipper", bild 11. Rotorerna
hade fyra rader rörligt upphängda knivar med ett inbördes avstånd av 25 mm
som arbetade mot fasta knivar. Rotorvarvtalet uppgick till ca 50 per sekund,
vilket gav en periferihastighet av ungefär 75 meter per sekund.
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Bild 11. Tröskmonterad halmhack (Høy, 1987).

Halmen hackades till genomsnittliga strålängder om ca 5 cm, bild 12. Hacknings-
resultatet var bland annat beroende av gröda, årsmån och halmens vattenhalt.
Under torra förhållanden var bara 20 viktprocent av halmen längre än 10 cm
jämfört med 30 viktprocent vid skördetröskning av fuktig gröda.
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Bild 12. Kumulativ fördelning av strålängder för tröskmonterade halmhackar (Høy, 1987).



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

25

Den bogserade halmhacken i försöket arbetade efter samma princip som de trösk-
monterade, d.v.s. rörliga slagor i kombination med motknivar, bild 13. Enligt Høy
(1987) används emellertid i de bogserade halmhackarna ofta dubbel uppsättning
motknivar. Rotoraxeln hade varvtalet 23-27 per sekund vilket svarade mot en
periferihastighet på ca 45 m/s, d.v.s. drygt halva hastigheten jämfört med de trösk-
monterade hackarna.

Bild 13. Bogserad halmhack (Høy,1987).

Som framgår av bild 14 blev den genomsnittliga hackelselängden med den bogse-
rade halmhacken mellan 8 och 14 cm beroende på spannmålsslag, d.v.s. väsentligt
längre än för de tröskmonterade utrustningarna. Som Høy (1987) påpekar kan
graden av sönderdelning inte jämföras direkt genom att mätningarna inte har ut-
förts under identiska förhållanden. Arbetsbehovet med den bogserade halmhacken
uppgick vid torra förhållanden till ca 0,5 manstimmar per hektar. Även fuktig halm
var möjlig att hacka men då reducerades kapaciteten väsentligt.
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Bild 14. Kumulativ fördelning av strålängder för bogserad halmhack (Høy, 1987).
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Vid de danska försöken uppmättes effektuttaget för halmhackning i genomsnitt till
1,7 kW per ton avverkning vid skördetröskning under normala fuktighetsförhållan-
den (Høy, 1987). Av bild 15 och tabell 4 framgår att nettoeffektbehovet för att driva
den bogserade hacken var något högre än för de tröskmonterade. Bruttobehovet var
emellertid dubbelt så högt på grund av att den traktor som används vid hacknings-
arbetet också skulle dra sig själv.
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Bild 15. Effektbehov för olika typer av halmhackar (Høy, 1987).

Tabell 4. Effektbehov vid hackning av halm med olika typer av halmhackar. Efter Høy (1987).

Typ av hack Effektbehov hack netto,
kW per ton och timme

Effektbehov brutto (inkl.
ev. dragande traktor),
kW per ton och timme

Bränsleförbrukning brutto,
l/ton halm

Tröskmonterad 1,7 1,7 0,55

Bogserad 2,3 3,5 1,25

Som för- respektive nackdelar med bogserade halmhackar jämfört med trösk-
monterade anger Høy:

+ Skördetröskan kan arbeta med full kapacitet

+ Även lång stubb och rester av liggsäd kan hackas

– Ett arbetsmoment tillkommer

– Väsentligt högre bränsleförbrukning

– Större slitage på knivarna av jord och sten om stubben skall hackas eller om
marken är ojämn.
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