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för hela växtföljden
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För jordens bästa
Vi har bara en jord, och den behöver vi ta hand 
om. Detta har lantbrukare gjort i årtusenden. Man 
har brukat och vårdat jorden, för att ge människor 
mat på bordet. Precis som samhället i övrigt har 
lantbruket utvecklats i en alltmer effektiv riktning, 
för att mätta en växande befolkning. 

Så långt allt gott. Men idag har vi ytterligare en 
faktor att ta hänsyn till. Hållbarhet. Att vi ser till att 

den jord vi lämnar efter oss är frisk och levande, 
för att fortsatt kunna ge goda skördar och goda 
livsbetingelser. Lyckegård verkar för att lyfta den 
hållbara växtodlingen. För lantbrukarens skull,  
och för planetens. 

 
Vi vill vara jordens bästa vän.
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Råd och redskap  
för hela växtföljden

Vårbearbetning
På våren är det viktigt att hålla undan ogräs med 
blindharvning och ogräsharvning. Lyckegård 
erbjuder hela Trefflers sortiment av bland annat 
ogräsharvar, som med enkel men precis teknik 
stoppar de vårgroende ogräsens framfart.

Det finns även tillfälle att på marker med högt 
ogrästryck anlägga en så kallad försommarträda. 
Genom att bearbeta upprepade tillfällen under  
ett par veckor på våren med Kvickfinn bekämpas 

svåra rotogräs mycket effektivt. För att ytterligare 
sanera marken kan en mellangröda sås in över 
sommaren och brytas på hösten med kombina-
tionen Kvickfinn och Crimperroller, innan sådd av 
höstgröda. 

Vid sådd av vårgröda finns Köckerlings kraftiga 
kultivatorer som ger möjlighet till grund bearbet-
ning och bra såbäddberedning.

Lyckegård startade med en enda maskin, Combcut, för drygt tio år sedan. Sedan dess har vår pro-
duktportfölj vuxit enormt inom bland annat etablering, mekanisk jordbearbetning och ogräsbe-
kämpning, något vi är mycket stolta över. Vårt mål är att ha produkter för hela växtföljden och att det 
oavsett odlingsinriktning ska gå att vända sig till oss för att få råd om man har ett specifikt problem 
eller är intresserad av att använda någon av våra maskiner i sitt odlingssystem. Vi är glada att kunna 
erbjuda Treffler, Köckerling och Bionalans maskiner till våra kunder utöver Lyckegårds egna produkter.
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Sådd och etablering
För sådd och etablering erbjuder vi vårt flagg-
skepp – Cameleon – ett modulsystem för sådd, 
gödningsmyllning och ogräsbekämpning. Den är 
utvecklad för att lantbrukaren ska kunna odla efter 
sina egna önskemål och inte behöva anpassa sig 
efter sin såmaskin. Cameleon kan användas vid 
radsådd och bandsådd med flera olika radavstånd. 
Med en enkel knapptryckning ställs maskinen om 
till radhacka med hög precision som kan användas 
med styrning av traktorns GPS eller med hjälp av 
en kamera.

Via vårt samarbete med tyska Treffler kan 
vi även erbjuda deras kombisåmaskin samt en 
frontburen småfrösåmaskin för sådd av vall och 
mellangrödor.

Mekanisk ogräsbekämpning
Vi har vårt ursprung i mekanisk ogräsbekämpning 
och det ligger oss naturligtvis extra varmt om  
hjärtat. Vi startade med Combcut, den selektiva 
ogrässkäraren som kan skära av ogräsplantor nere 
i grödan och lämna den orörd. 2020 kom Kvickfinn,  
rotorkultivatorn som lyfter upp rötter och på så 
sätt effektivt bekämpar rotogräs med långvarigt  
resultat. Samarbetet med Bionalan ger oss möj-
lighet att sälja deras ogrässkärare, som skär av 

fröställningar ovanför grödan för att minska ytter-
ligare fröspridning.

I början på 2021 köpte vi upp Cameleon och 
fick på så sätt en avancerad maskin med möjlighet 
för bland annat radhackning och ogräsharvning. 

I denna kategori ingår också Treffler, med sina 
olika typer av enkla, men precisa ogräsharvar.

Höstbearbetning
När hösten kommer är det dags att stubbear- 
beta, bryta mellangrödor och bereda inför höst-
sådden. Här rekommenderar vi brytning av  
mellangrödor med Kvickfinn och Crimperroller 
för att avsluta fånggrödan och påbörja en snabb 
nedbrytning av växtmaterialet. Crimperroller kan 
även kombineras med en direktsåmaskin med 
högt billtryck för direktsådd i växande mellangrö-
da, något vi själva sett fina resultat på vid försök i 
Finland. För allmän rationell höstbearbetning och 
såbäddsberedning rekommenderas Köckerlings 
och Trefflers kultivatorer.

Kort sagt – vi är med dig genom hela växtföljden!
Hoppas vi ses!
Team Lyckegård

Såbäddsberedning

OgräsharvningMekanisk ogräsbekämpning

Brytning mellangröda

Vårsådd

Radhackning

Selektiv ogrässkärningBrytning mellangrödaKlippning ovan grödan

Höstsådd

Höstbearbetning
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Kvickfinn
– mångsidig och effektiv bearbetning

Rotor Bio Premium
Modellnamn 2750 3750 2150 2800 3250 3750 2750 3000 3350 4400 6200

Vikt (kg) 1280 1850 1240 1600 1880 2140 1550 1680 1880 3600 5950

Arbetsbredd (m) 2,75 3,75 2,15 2,80 3,25 3,75 2,75 3,00 3,55 4,4 6,2

Transportbredd (m) 3 4 2,4 3 3,5 4 3 3,20 3,85 2,9 3

Rekommenderade HK "70- 
150"

"100- 
200"

"70- 
120"

"80- 
150"

"120- 
200"

"140- 
250"

"90- 
150"

120-
160

"130- 
200"

250-
350

"160- 
350"

Axlar/fjäderpinnar 1/6 1/8 3/7 3/10 3/11 3/13 3/9 3/10 3/11 3/16 5/26

Avstånd axlar (cm) 55 65 65 65 65 65 72 75 60-80

Antal rotorpinnar 68 94 54 70 81 94 78 74 101 110 177

Avstånd rotorpinnar (mm cc) 40 40 35 40 35 40 35

Ihopfällbar för transport ✔ ✔

Hydraulisk djupledsregl. fram ✔

Kilremsdrift ✔

Dubbla kedjor (drivning pick-up) ✔ ✔ ✔

Flyttbara framhjul, steglös just- 
ering, hjulskrapor, hydraul.pick-up ✔ ✔

Belysning Tillval Tillval ✔

HD-pinnar, specialgåsfötter, 
spetsar, vingskär, längre ram 
och säkerhetsanordning

Tillval Tillval Tillval

När Boris Lindgård började med ekologisk odling på sin gård i Vasa, Finland,  
fick han snabbt problem med rotogräs. Standardkultivatorer och tallriksred- 
skap gjorde inte jobbet. Lösningen blev Kvickfinn, en kultivator med gåsfötter 
och pickup-rotor som inte bara ger rotogräsen en match utan kan användas  
vid flera mekaniska bearbetningsåtgärder.

Som namnet antyder 
är Kvickfinn ett effek-

tivt vapen mot kvickrot 
men även andra rotogräs 

som exempelvis tistel, 
molke och skräppa. 
Kultivatorn är utrustad 
med gåsfötter på kraf-

tiga S-pinnar som skär av 
ogräsets rötter och lyfter upp 

dem till ytan. Efterredskapet, en rote-
rande pickup med kraftiga fjäderpinnar tar 

tag i ogräset och slungar det upp i luften bakom 

ekipaget. Jorden skakas bort från rötterna vilket gör 
att ogräset torkar och dör ut på jordytan. 

Officiella försöksresultat i Finland (LUKE) visar att 
tre överfarter med Kvickfinn på försommaren, maj- 
juni, följt av en gröngödslingsgröda har upp till 98%  
effekt på tistel och ökade dessutom efterföljande 
spannmålsskörd. Denna åtgärd är en så kallad kort- 
tidsträda, som är mycket effektiv vid stora problem 
med exempelvis kvickrot.

En korttidsträda kan även användas på hösten 
för att bryta stubb eller vall för ogräsbekämpning och 
såbäddsberedning inför våren.

Kvickfinn kan även utrustas  
med HD-rulle med styva rotor-
pinnar som effektivt fräser 
sönder vallsvålen.
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”Fin effekt mot rotogräs”
Stora problem med åkermolke och fram-
för allt kvickrot gjorde att Bengt Lärka, 
Finnängen Lantbruk, började snegla mot 
andra åtgärder än plöjning i sin ekolo-
giska spannmålsodling. Det resulterade 
i en 3,5 m buren Kvickfinnkultivator med 
standardgåsfot, något som gjort susen 
mot kvickroten.

Tidigare vårplöjde Bengt det mesta, men 
det är något han har gått ifrån mer och mer 
då det blir väldigt arbetsintensivt. Idag plöjs 
ungefär halva arealen, en del på våren och 
en del på hösten, och återpackning sker 
med tungt tallriksredskap. 

– Med dagens dieselpriser vill man ju 
undvika så mycket tung bearbetning som 
det går, menar han.

Det var på de lättare jordarna som han 
2020 till slut fick mycket stora problem med 
kvickrot. Då hade han sneglat på Kvickfinn 
i några år.

– Jag tyckte det var ett intressant kon-
cept och när jag sett effekter och testresul-
tat bestämde jag mig för att prova.

Intensiv träda på hösten
Hösten 2020 skördades helsäd på de mest 

infekterade fälten och i augusti kördes 
två bearbetningar med Kvickfinn med 2–3 
veckors mellanrum. Mycket regn gjorde att 
en tredje körning uteblev. Under vintern 
var det väldigt kallt, men ingen snö, vilket 
gjorde att kvickroten som kommit upp till 
ytan fick rejält med stryk. Fältet vårplöjdes, 
vårkorn såddes och någon kvickrot kom det 
knappt.

– Kvickroten var i stort sett borta, 
så det var en otrolig effekt! säger Bengt 
och menar att det gjorde det hela än mer 
intressant.

– Med den effekten är vi verkligen 
nöjda!

Möjlig vid vallbrott
I höstas gjordes endast en körning med 
Kvickfinn efter tröskan och i vår ska det 
plöjas och sås spannmål igen, något som 
Bengt tycker ska bli spännande att se hur 
det slår ut.

Funderingar på fler användningsom-
råden för Kvickfinn finns. En tanke är att 
använda den vid vallbrott, något som görs 
på flera ställen i Europa. 

– Vallen kan bli otroligt hård här, be-
rättar han, men menar att en körning med 
tallriksredskap innan överfart med Kvick-
finn borde ha god effekt.

Finnängen 
Lantbruk AB
Bengt och Johan Lärka, 
Väse

Inriktning: Ekologisk 
spannmålsodling

Areal: 200 ha

Växtföljd: 7-årig med  
2–3 år vall, spannmål, 
ärt, spannmål

Använder Kvickfinn för 
ogräsbekämpning på 
hösten efter skörd

2020 fanns stora problem med kvickrot. Två överfarter på hösten med Kvickfinn följt av en kall vinter hade mycket god effekt.

Bengt Lärka
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Mer maskar, mull och Mer maskar, mull och 
mellangrödor med Kvickfinnmellangrödor med Kvickfinn

Jean- Frédéric Martin är en av dem med 
störst erfarenhet av praktisk användning av 
Kvickfinn. Han har i nuläget sålt ett flertal 
maskiner sedan starten 2019 till Frankrike 
och delar av Tyskland via sitt bolag Agrosoil. 
Han berättar att han använder Kvickfinn 
på ett annat sätt än vad som främst görs i 
Skandinavien i sitt plöjningsfria system som 
han etablerade redan år 2000.

Mellangrödehantering
– Först och främst använder jag Kvickfinn 
för hantering av gröngödsling och mellan-
grödor för att förhindra erosion vid både 
torra och blöta förhållanden. Mitt mål är 
att hålla så mycket organiskt material som 
möjligt på jordytan, både för att förebygga 
erosion och för att det ger mat till maskar, 
svamp och bakterier i jorden, säger han.

– På fem år med Kvickfinn har jag höjt 
halten organiskt material i jorden med 1,7 
punkter och minskat insatserna med mer 
än 36%, tack vare bättre hantering av halm 
och ogräs. Detta har i sin tur ökat skördar-
na.”

Motverkar svamp
Efter skörd används Kvickfinn för bear-

betning av stubb och för bekämpning av 
rotogräs såsom tistel och skräppa. Efter-
som allt organiskt material hamnar på ytan 
när en stubb bryts med Kvickfinn bidrar 
växttäcket både till att bevara fukt i jorden 
och hindrar ogräs från att gro.

– En annan fördel är att när majsstubb 
bryts med Kvickfinn och det organiska 
materialet landar på ytan utsätts det för 
solstrålning vilket gör att mykotoxiner och 
fusariumsvampar dör och inte kan påverka 
nästa gröda, något som annars är ett stort 
problem, påpekar han. 

Jean-Frédéric använder även Kvickfinn 
för såbäddsberedning och brytning av mell-
angröda på våren.

Nya perspektiv
I början var det mestadels ekologiska lant-
brukare som använde sig av Kvickfinn, men 
Jean-Frédéric ser nu en markant ökning av 
konventionella odlare som har problem 
med resistenta ogräs och som behöver ta 
till mekaniska metoder. Kvickfinn är även 
effektiv i hantering av spillpotatis, där 
knölarna lyfts upp till ytan och dör ut under 
vintern.

Han tror också att de nya restriktio-
nerna som ska skydda avrinningsområden, 
alltså 40% av Frankrikes yta, kommer att 
ge nya perspektiv på hur ogräsbekämpning 
och jordbearbetning sker.

– För att inte tala om ett Glyfosatför-
bud! avslutar Jean-Frédéric.

Jean-Frédéric Martin, 
Agrosoil, är Lyckegårds 
erfarne återförsäljare 
av Kvickfinn i Frankrike 
och delar av Tyskland.

Brytning av mellangröda.

”På fem år med 
Kvickfinn har jag 
höjt halten orga-
niskt material i 
jorden med 1,7 
punkter och mins-
kat insatserna  
med mer än 36%”

Jakten på en maskin för hantering av mel-
langrödor gjorde Jean-Frédéric Martin, 
lantbrukare, och pionjär inom ekologiskt 
plöjningsfritt lantbruk till Lyckegårds 
franske distributör av Kvickfinn.
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Vi har en gedigen kollektion av olika typer av gåsfötter och spetsar till Kvickfinn, 
men även för uppdatering av andra modeller av s-pinnharvar. Kontakta vår ser-
vice och reservdelsavdelning för mer information om hela vårt sortiment!

Bogu för styva jordar
Vår Bogu gåsfot är optimal för användning på styva lerjordar för grund bearbetning, 
ogräsbekämpning och brytning av mellangrödor. Bearbetningsdjup: 2–20 cm.

Ny standardgåsfot
Sedan sommaren 2022 är Kvickfinn utrustad med en ny standardgåsfot, vår så 
kallade Universal gåsfot. Den ger ännu bättre avskärning än tidigare modell och är 
optimal vid ogräsbekämpning och bearbetning på 5–15 cm djup.

Raka spetsar för mulljord
För organogena jordar som tenderar till att stocka vid bearbetning med gåsfotskul-
tivator finns även raka spetsar speciellt framtagna för detta ändamål.

Ett nytt hot på ogräshorisonten, 
som nu sprider sig allt längre  
norrut i Europa är så kallade 
C4-växter. De utnyttjar koldioxid  
och vatten bättre än vanliga 
växter (C3) och behöver lite högre 
temperaturer för att gro, vilket 
gör att de gynnas av klimatför-
ändringarna. Jordmandel, Cyperus 
esculentus, har visat sig ge problem 
i Frankrike efter att frön importe-
rats med tulpanutsäde. Ogräset 
har en lökformad knöl och finns 
15-20 cm djupt i jorden. ”Upp-
skattningsvis 80% av våra sandiga 

jordar är smittade och det finns 
en utbredd herbicidresistens hos 
jordmandeln. Idag är Kvickfinn 
i stort sett det enda verktyget vi 
har för att reglera detta, eftersom 
rotorn lyfter upp knölen så att den 
kan torka ut på jordytan. Det tar 
cirka 14–21 dagar för knölen att 
bli inaktiv. Det enda alternativet 
som finns är att sålla jorden med 
den typ av maskin som används 
för strandstädning, men det är 
väldigt dyrt och skulle även föra 
bort allt organiskt material från 
ytan”, säger Jean-Frédéric Martin.

Jordmandel, Cyperus esculentus, 
bekämpad med Kvickfinn. 

Använd Kvickfinn för att:

Bryta mellangrödor och grön- 
     gödslingsvallar

Öka mullhalten i jordytan

Bekämpa rotogräs som kvickrot,  
     tistel och skräppa

Bearbeta stubb

Såbäddsbereda

Bevara fukt och motverka erosion

Uppdatera din kultivator!

NYHET!NYHET!

Jordmandel
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Har du stora rotogräsproblem?
Konceptet Crimperroller + Kvickfinn innebär 
bearbetning av fånggrödor och mekanisk ogräsbe-
kämpning i en överfart inför sådd. Vi presenterar 
två alternativ att tillämpa i din växtföljd. Tidpunkt 
och vilket tillvägagångsätt som väljs är beroende 
av förekomst av främst rotogräs.

Alternativ 1: Bearbetning av fånggröda inför sådd 
av vår- eller höstgröda med Crimperroller fram 
och Kvickfinn bak på traktorn. Kombinationen 
bryter fånggrödan och växtrester läggs på ytan. 
Insådd kan ske med skivbillsåmaskin med högt 
tryck på billarna. 

Alternativ 2: Försommarträda, gröngödsling och 
sådd av höstgröda. En effektiv kort träda under 
tidig sommar med 3-4 överfarter med Kvickfinn 
med 2-3 veckors mellanrum för att bekämpa 
ogräs. Insådd sker sedan med snabbväxande grön-
gödslingsgröda. Efter 2-3 månader kan Crimper-
roller tillsammans med direktsåmaskin etablera 
en höstgröda och fånggrödan bidrar med näring, 
bibehåller markfukt och skyddar mot ogräs.

Crimperroller

Nya Crimperroller finns i arbetsbredderna 3, 4 samt 4,5 meter och nu även som hopfällbar modell för transport.

En knäckvält är ett bra komplement till kultiva-
torn Kvickfinn för brytning av mellangröda men 
kan med fördel även användas i kombination 
med en direktsåmaskin för att så direkt i ett 
frodigt växttäcke.

Nu finns Crimperroller i flera arbetsbredder!NYHET!NYHET!
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Lyckat försök med 
direktsådd i Finland
Hösten 2020 startade vi ett regenerativt 
odlingsförsök hos LUKE Ruukki i Finland 
där höstvete och fånggröda (ärt och havre) 
direktsåddes i en mellangröda med Crim-
perroller som förredskap till en TUME Nova 
skivristsåmaskin. Mellangrödan vissnade ner 
och gav fint skydd mot ogräs mellan raderna. 
Höstveteskörden gav 3,5 ton, ärt/havre- 
blandningen 3 ton och fältet har mycket liten 
ogräsförekomst.
     Inför 2022 års skörd har man använt sig 
av Kvickfinn för bearbetning innan sådd och 
sedan ogräsharvat. Grödan har sett lovande 
ut och vi ser fram emot försökresultaten!

Sådd av höstvete och fånggröda i kraftig mellan-
gröda med bland annat oljerättika.

3000 4000 4500

Arbetsbredd, m 2,91 4 4,5

Transportbredd (m) 2,99 2,99 2,99

Ihopfällbar för 
transport

– ✔ ✔

Vikt (kg) 990 1750 1950

Vattenpåfyllning (l) 315 390 435

Samtliga modeller levereras med belysning, varnings-
skyltar, stödben och transportskydd. Extra vikter kan 
adderas om 21,5 kg per styck.

Teknisk information
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Cameleon – så mycket mer än  bara en såmaskin

Om du har en gård på 100 hektar ökar du 
ditt beräkningsunderlag till 400 hektar 
vid investering i en Cameleon. Då räknar 
vi med att maskinern används till sådd, 
gödningsmyllning samt första och andra 
radhackning. Arealunderlaget kan ökas 
ytterligare genom att utföra harvning, 
ogräsharvning, insådd av mellangröda, vall 
eller frögröda i samband med hackning 
eller skorpbrytning. Allt med en och samma 
maskin, vilket gör den lönsam även för 
mindre enheter.

Flexibilitet framför allt
– Som lantbrukare ska man kunna odla som 
man vill själv och inte som maskinen vill, 
brukar Cameleons uppfinnare Lars Askling 
säga. Därför tog han fram en maskin som 
just kan anpassas efter olika brukningssys-
tem och även användas till flera olika saker; 
sådd, ogräsharvning, radhackning, harv-
ning, gödningsmyllning samt olika kombi-
nationskörningar, beroende på vad maski-
nen utrustas med. Cameleon går även att 

få som bara såmaskin eller radhacka, utan 
extra utrustning.

Mylla gödseln rätt
Cameleon är konstruerad för att optimera 
gödningseffekten även för långtidsverkan-
de gödningsmedel, som t.ex pelleterad 
ekogödsel eller konventionell NPK-gödsel. 
Modulen för sådd och gödning kombinerat 
med radföljningssystemet skapar en ny typ 
av fältarbete, nämligen radföljd gödnings-
myllning. Det är nu möjligt att på våren 
skära ned gödning i fuktig jord djupt mellan 
grödrader på höstsådd gröda.

När gödningen placeras på djupet i 
fuktig jord, startas nedbrytningsprocessen 
oberoende av tillgång på regn. Cameleons 
kraftfulla radhackning luckrar och luftar 
jorden vilket ger ytterligare mineralisering 
och optimala förutsättningar för grödan. 
Bearbetning mellan raderna ger en minera-
lisering till växande gröda och ökar därmed 
skörden samtidigt som näringsläckage 
minimeras.

Cameleon är ett sätt 
att tänka utanför 
boxen. Maskinen är 
konstruerad för att ge 
fler och mer flexibla 
möjligheter och för att 
sprida investeringen 
genom att ersätta 
flera maskiner och 
insatser.



13

1. 1:a körning kombinerar harvning och gödsling med Cameleon vilket ger tidigare gödsling än vad combisådd kan (helst 1 vecka till 10 dagar
för att få en extra effekt på ogräs dvs. fördröjd sådd).

2. 2:a körning sår huvudgröda (rad till breda band) och eventuell insådd (rad eller bred spridet). Sådd sker rak ovan gödning vilket gör att
ogräset får svårare att konkurrera om näringen samt att grödans rötter dras bort från det område som senare ska hackas. Insådd som sås i
rad placeras mitt i huvudgrödans band vilket gör att huvudgrödan skyddar insådd från jordsprut i samband med senare hackning (om inte
gps finns används båda markörerna vid 1:a körningen vilket gör det möjligt att gödsla rätt utan gps).

3. 3:e - 4:e körning är hackningar som kan kombineras med insådder (rad, band under jord eller bred spridet ovan mark eller kombinationer).

1.

2.
2. 3.

Cameleon – så mycket mer än  bara en såmaskin
Automatisk radföljning
Maskinen kan förses med utrustning för automatisk 
radföljning. Cameleon har två system för automatisk 
radföljning, vilken gör att bearbetning kan utföras med 
hög precision mellan såraderna. Det ena systemet 
bygger på kamerateknik som övervakar såraderna 
och överför informationen till en dator som styr in 
maskinens arbetsram mellan raderna. Det går snabbt 
att ställa om mellan sådd och radföljning genom att 
arbetsramen skjuts hydrauliskt i sidled, för minimering 
av ställtid.

Den andra typen av radföljning är när vi använder 
traktorns GPS för styrning av maskinens bakhjul. Detta 
är en unik teknik som tar radföljning till en ny nivå när 
det gäller precision, något som vi idag är ensamma om 
att kunna erbjuda. 

Revolutionerande såteknik
Cameleon är byggt för att vid sådd, skära ned utsä-
det och hålla inställt sådjup oberoende av en harvad 
såbotten. Trots detta räcker oftast 160hk traktor för en 
8 m Cameleon utrustad för sådd, gödning eller ogräs-
hantering. Egenskaperna är viktiga för att få en jämn 
uppkomst och för att minska jordpackningen i sam-
band med sådd. Det låga dragkraftsbehovet innebär 
dessutom att en följdinvestering i större traktor sällan 
behövs vid satsning i en 8 m Cameleon.

Djupinställningen sker centralt för alla billar på en 
gång samtidigt som ställen som håller billen, ser till att 
varje bill ändå har individuell markföljning.

En viktig del i Cameleons möjlighet till flexibilitet är 
såbillarna, som möjliggör helt olika såsystem i form av 
rad- och bandsådd.

1. Första körning kombinerar harvning 
och gödsling med Cameleon vilket innebär 
tidigare gödsling än vid kombisådd. Om 
falsk såbädd önskas bör detta ske 7 till 10 
dagar innan sådd för att få en extra effekt 
på ogräs.

2. Andra körning sår huvudgröda (rad eller 
band) och eventuell insådd (radsådd eller 
bredspridning). Sådd sker rakt ovan göd-
ningen vilket gör så att ogräset får svårare 
att konkurrera om näringen och att grö-
dans rötter dras bort från det område som 
senare ska hackas. Insådd som sås i rad 
placeras mitt i huvudgrödans band vilket 
gör att huvudgrödan skyddar insådden från 
jordsprut i samband med senare hackning 
(om inte GPS finns används båda markörer-
na vid första körningen vilket gör det möjligt 
att gödsla rätt utan GPS).

3. Tredje och fjärde körning är hackningar 
som kan kombineras med insådd (rad eller 
band under jord eller bredspridning ovan 
mark eller i kombination).

Central djupinställning för varje bill säkerställer individu-
ell markföljning. Vårt unika ställ gör att varje bill är helt 
sidstabil.

\\ 0 
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Hack-
ning 

25 CC

Hack-
ning 

50 CC

Går även att kombinera med olika 
typer av skär och offsetskär.

Offsetskär möjliggör omställning mellan hackning 
för 25 till 50 cm radavstånd på några minuter.

Snabba skärbyten med 
snabbfäste.

Q-Bill för 
renodlat 

hacksystem

Radsådd 
utan skär

Radsådd 
med skär

Bandsådd 
med skär

Radsådd 
med skär 
(frö)

Bandsådd 
med skär 
(frö)

Styrbara bakhjul, som styrs av kamera eller med hjälp av trak-
torns GPS, gör kurvor och ojämnheter i fält lätta att hantera.

FLEXIBILL; EN BILL – FLERA KOMBINATIONER
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Cameleons unika uppbyggnad skapar helt nya körnings-
möjligheter och många åtgärder kan göras samtidigt. 
Tack vare Cameleons radföljande egenskaper går det 
att till exempel hacka, ogräsharva, skorpbryta mellan 
raderna och på så sätt göra jobbet utan att skada grö-
dan. Genom att kombinera automatisk radföljning och 
såenhet kan exempelvis en frövall etableras i en spann-
målsgröda.

Vissa körningar kan göras samtidigt. Exempelvis kan 
gödningsmedel myllas samtidigt som utrymmet mellan 
raderna ogräsharvas. På samma sätt kan skorpbryt-
ningen ske samtidigt som gödningsmedlet skärs ner. 
Cameleon kan även radså eller bandså insådd ovan eller 
under jord, samtidigt som den radhackar. Vid ogräsharv-
ning kan maskinen radså under jord eller bredsprida 
ovan jord.

Så och hacka – samtidigt!

Cameleon reducerar ogräset i större utsträckning i 
jämförelse med traditionella radhackor. Det beror på 
att stället i stort sett inte rör sig alls i sidled och därför 
går det att hacka närmre raden.
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Cameleon 
såmaskin och radhacka
Cameleon såmaskin är en flexibel maskin 
för den som vill både så, mylla gödning 
och kunna göra flera ogräsbekämpande 
åtgärder mellan raderna såsom radföljd 
radhackning.

Men visste du att du kan få en Came-
leon radhacka med samma precision som 
en fullt utrustad Cameleon såmaskin? Våra 
radhackor finns som buren och bogserad 
hacka, för bandsådda eller radsådda  

grödor, i flera arbetsbredder. På den bog-
serade hackan är styrbara hjul ett tillval 
vilket gör hackan idealisk på ojämn mark. 
Styrbar axel ger precision för radföljning via 
traktorns GPS (kräver RTK) och därför be- 
höver maskinen inte utrustas med kamera.

Få bukt med ogräset mellan raderna  
– precisionshackning på riktigt med  
Cameleon!

Modulärt system 
för den individuella 
lantbrukaren!
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Bogserad såmaskin Bogserad radhacka Buren radhacka

Arbetsbredd 4 6 8 9 4 6 8 9 12 4 6 8

Dragkraftsbehov (hk) 70 110 140 160 55 80 110 120 160 55 80 110

Vikt, beror på utrustn.
radavstånd, mm (kg) 4100 4800 5300 5800 3300 4000 4500 5000 6900 1900 2600 3100

Transportbredd (m) 4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Fast axel inkl. hjul 
340mm - ✔ -

Styrbar axel inkl. hjul 
800mm ✔ tillval -

Styrbar axel inkl. hjul 
380mm tillval tillval -

Ställbar stödfot tillval tillval -

Uppfällningsbara ställ tillval tillval tillval

Utrustad för LS tillval tillval tillval

Såenhet för spannmål, 
frö, pellets ✔ - -

Såenhet småfrö tillval tillval

Hydraulisk fläkt (70 l/min) ✔ tillval tillval

P.T.O-driven fläkt tillval tillval

Utmatning för Biovinass 
(flytande) tillval -

Efterharv för sådd ✔ - -

Efterharv för rad- 
hackning

tillval ✔ ✔

Kamerasystem för  
radföljning

tillval tillval tillval

Markörer tillval - -

Flexibill (bill för sådd/
radhackning)

✔ - -

Q-System (bill för rad-
hackning)

tillval ✔ ✔

Styrbar axel: Ger kapacitet att radfölja via traktorns precision (GPS repiter) dvs. utan kamera (kräver RTK)

Uppfällningsbara (manuellt) ställ: Ger bla. minskad transportbredd (3,8m blir 3,2m).

Vi erbjuder även buren radhacka i arbetsbredden 9 m.
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Mångsidigheten, preci-
sionen och att man kan 
göra fina insådder sam-
tidigt som man hackar, 
vilket är viktigt när man 
arbetar med mellan- 
gröda och fröodling.

 Joel Månsson
Norra Knästorp, Skåne

Den sår jämnt även om 
det är kuperat, sår bra i 
fuktig jord och ger myck-
et jämn uppkomst. Den 
är bra på att gödnings-
mylla med på våren och 
för att kunna etablera 
mellangrödor.

Petter Bergvall
Säffle, Värmland

Dess kvalitet och tillför-
litlighet och att man får 
fina grödor.

Roland Höckert
Järpås, Västergötland

Tre röster om Cameleon
Några av våra nöjda kunder berättar om de  
främsta fördelarna med maskinen.
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”Cameleon är en noga 
 genomtänkt maskin”

Jerry Beccau är maskinförare på Lejonets  
Produktion i Vikbolandet, Östergötland. 
2019 bytte de sin Rapid mot en Came-
leon för att lägga ytterligare energi på 
ogräsbekämpning i växtföljden.

Svenneby gård var en av de första gårdarna 
i Sverige som började med ekologisk odling 
och använde sig av till för några år sedan 
traditionella redskap för sådd och ogräsbe-
kämpning.

– Anledningen till att vi valde att köpa 
in en Cameleon var för att driftledaren ville 
vidareutveckla odlingen, få bort mer ogräs 
och få odlingen att generera ett bättre 
resultat, berättar Jerry Beccau.

Valet föll på en Cameleon med nio 
meters arbetsbredd, kombinerad såmaskin 
och hacka av årsmodell 2019. Den är extra- 

utrustad med C-utmatning, hydraulfläkt, 
styrbara hjul, CC 321, 230 F-skär, Flexibill CS 
samt förberedd för kamera och markörer.

Såmaskin kombinerad med hacka pas-
sar väl in i odlingssystemet, där växtföljden 
består av såväl spannmål som oljeväxter, 
åkerböna och flerårig vall. 

– Vi har användning av maskinen året 
runt. Hittills har den gått cirka 1 653 hektar! 
säger Jerry Beccau som är väldigt nöjd.

– Den är genomtänkt i alla aspekter, en 
noga uträknad konstruktion och smidig i 
svängar. Även om vi har mycket sten så fix-
ar den det och det är enkelt att byta slitde-
lar. När man väl kan maskinen är den enkel 
att manövrera. Det krävs lite mer förarbete 
med en Cameleon, men den kräver i sin tur 
inte mycket hästkrafter (170), vilket är bra. 
Den är ju ändå nio meter bred! Ställen är 
fasta och rör sig ej i sidled vilket är en stor 
fördel.

Lejonets Produktion AB
Patrik Leo, Vikbolandet

Inriktning: Ekologiskt 
spannmålsodling, mjölk- 
och köttproduktion

Areal: 410 ha

Växtföljd: Höstraps, höst-
vete, åkerböna, höstvete, 
treårig vall

Använder Cameleon för 
sådd och hackning samt 
gödsling med EkoVäxt 
pellets

 Jerry Beccau är nöjd 
med 9m Cameleon som 
de köpte 2019 och som 

hittills gått 1 653 ha.
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Combcut 
– skär ogräs och kapar kostnader
En idé och en uppfinningsrik lantbrukare. Det var det som behövdes för att Combcut skulle bli till i början 
på 2000-talet. Sedan dess har den unika men okomplicerade tekniken utvecklats, med målet att till-
handahålla ett användarvänligt och effektivt redskap för selektiv ogrässkärning utan påverkan på 
huvudgrödan.

Combcuts teknik är mekanisk och okomplicerad vilket 
ger hög tillförlitlighet, låg investeringskostnad och bil-
liga reservdelar. Den har låg vikt och lågt dragkrafts-
behov på ca 60 hk. Rekommenderad körhastighet är 
ca 10–15 km/h beroende på hur fältet ser ut. Detta 
innebär hög avverkningsgrad och låg energiförbruk-
ning och därmed låg driftskostnad. 

Ogräs orsakar inte bara högre kostnader för tork-
ning och skörd utan leder också till lägre intäkter då 
grödan hämmas av ogräset. Combcut minskar både 
ogräsförekomsten och kostnaderna för ogräs- 
bekämpning.

Tänk fysisk skillnad!
En vanlig fråga vi får är vilka ogräsarter som går att 

bekämpa med Combcut.  Här är det viktigt att titta på 
hur grödan och ogräset skiljer sig åt rent fysiskt. För 
att Combcut ska göra ett bra jobb krävs det att grödan 
är tunnare och mjukare än själva ogräset vid bekämp-
ningstillfället. Således är det när ogräset är tjockare 
och mer stråstyvt som det med rätt inställning av 
knivarna går att skära av ogräset nere i grödan utan 
att den påverkas. 

Combcuts unika teknologi bygger på fysisk skillnad mellan gröda och ogräs och gör att ogräs kan skäras av nära  
marken utan att grödan påverkas.

NYHET! NYHET!

Mycket matnyttig info om hur du  
använder Combcut finns på
www.lyckegard.com!
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Exempel på ogräs som kan  
bekämpas med Combcut

Åkertistel, Cirsium arvense
Åkersenap, Sinapis arvensis
Krusskräppa, Rumex spp.
Åkermolke, Sonchus arvenis
Maskros, Taraxacum 
Svinmålla, Chenopodium album
Blåklint, Centaurea cyanus
Baldersbrå, Tripleurospermum perforatum
Fröstockar i sockerbetor

Lantbrukaren Jonas Carlsson i Blekinge bör-
jade 1999 att odla KRAV-märkt spannmål på 
sin gård utanför Karlskrona. Snabbt fick han 
problem med tistel och andra rotogräs och 
Jonas fann inga sätt att bekämpa tisteln på, 
speciellt inte när den var etablerad.
    En dag när han gick i fält och drog fingrar-
na genom vårkornet kom idén till honom. 
Han märkte att grödan slank igenom fing-
rarna, men att den tjockare och stråstarkare 
tisteln fastnade. Combcut var född.

Bio 6200 Bio 9200

Bredd (m) 6,24 9,24

Höjd (m) 1,25 1,25

Längd (m) 1,5 2,35

Vikt (kg) 950 1250

Antal knivat (st) 158 232

Förhöjningsadapter Tillval Tillval

Förhöjningsadapter med 
hydraulisk slope control

Tillval Tillval

Elektrisk knivinställning - -

Fasta stödhjul Tillval Tillval

Stödhjul med svivelhjul Tillval Tillval

Ihopfällning för  
transport

Hydraulcylindrar

Transportmått
Längd 3m / 
Höjd 2,70 m

Haspeldrivning Hydraulmotor direkt
på axel

Upphängning Trepunktsfäste

Teknisk 
information

En världsunik ogräs-
bekämpare blev till

Cirsium arvense och många fler
Tistel är ett av många exempel på ogräs som går 
utmärkt att skära av i växande gröda. Detta görs 
bäst vid kompensationspunkten när tisteln har 
2–3 blad och har hunnit sträcka på sig. Avskärning 
i eller så nära kompensationsstadiet som möjligt 
försenar tistelns tillväxt och utveckling och dess 
stora rotsystem tröttas ut. Combcut kan även 
användas i ett senare stadium för att skära av 
blomknoppar och fröställningar ovanför grödan 
för att reducera fröspridning.

När det gäller användning av Combcut i olika 
grödor fungerar den som bäst i stråsäd och vall, 
som har mjuka strån som slinker mellan knivarna 
och på så sätt undviker avskärning. Skärning i 
stråsäd bör göras innan stråskjutning.
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Rotogräs bekämpas mest effektivt vid dess kom-
pensationspunkt, alltså tidpunkten då fotosyntes 
och cellandning är lika stor, förrådsnäringen i röt-
terna förbrukats för att försörja ovanjordiska delar 
av växten och torrsubstansmängden i rotsystemet 
är som lägst. Då är ogräsets motståndskraft mot 
mekanisk bearbetning som lägst och bekämpning-
en får den bästa utarmande effekten på ogräset. 
Det har länge talats om att kompensationspunk-
terna på några av våra viktigaste rotogräs skulle 
vara 8–10 blad för åkertistel, 5–7 blad för åkermol-
ke och 3–4 blad för kvickrot. Enligt forskare vid 

Sveriges Lantbruksuniversitet talar nu mycket för 
att det sker tidigare än så.

Tidig bekämpning
De senaste tio åren har många låd- och fältförsök 
anlagts vid SLU för att identifiera ogräsens kom-
pensationspunkt, titta på kemisk och mekanisk 
bekämpning samt selektiv avskärning med Comb-
cut. Forskarna har då tittat mestadels på tistel och 
molke men 2017 lades även kvickrot in i försöken. 
Resultat visar att molke når sin lägsta underjor-
diska vikt vid 4–5 blad och att tistelns kompen-
sationspunkt infaller redan före trebladsstadiet. 
Preliminära resultat visar att så även är fallet med 
kvickrot och kompensationspunkten verkar infalla 
före utvecklingen av tre blad.

Lyft upp rötterna...
Den absolut bästa diagnosmetoden när det gäller 
ogräs är att gå ut i fält och göra en bedömning. 
Hur ser det ut i fältet? Hur stora är ogräsen? För 
bekämpning av rotogräs som molke, tistel och 
kvickrot med Kvickfinn, gäller det, för att få en 
långtidseffekt, att köra när ogräset är i sin kom-
pensationspunkt. När rötterna skärs av och lyfts 

Timing är avgörande för mekanisk bekämpning 
av rotogräs, men ny forskning visar att vi i de 
allra flesta fall är ute för sent för att få en ut-
armande effekt på besvärliga ogräs som tistel 
och åkermolke.

Av Elin Laxmar
Agronom & marknadsspecialist, Lyckegård Group AB

Ta tisteln i tid  
– nya forskningsrön om rotogräsbekämpning
Ta tisteln i tid  
– nya forskningsrön om rotogräsbekämpning
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samt kastas upp och landar uppe på jordytan sker 
en utarmande effekt på rotsystemet och infek-
tionen kommer att minska med tiden. Kör gärna 
med Kvickfinn 1–2 gånger på våren en vecka före 
sådd, då får du fin bearbetning på jorden och även 
bra effekt på rotogräs. Om du har stora problem 
med rotogräs kan en intensiv korttidsträda, på 6–8 
veckor med 3–4 överfarter vara aktuell på försom-
maren innan sådd av fånggröda. 

... eller skär av tisteln
Att skära av tistel med Combcut vid dess kompen-
sationspunkt fungerar inte eftersom tisteln växer 
för nära marken vid denna tidpunkt. Vi rekommen-
derar därför att köra så fort ogräset sträckt på sig. 

Senare körning kan också ha god god effekt. 
Enligt en utvärdering av avskärning i lådförsök 
från Sveriges Lantbruksuniversitet fungerar det 
även att köra senare och ändå minska ogräsets 
underjordiska biomassa. Här spelar dock konkur-
rensen från grödan en mycket stor roll. I grafen 
ser vi att avskärning (led J–L, se förklaring under 
figuren) i kombination med stark konkurrens från 
vårkorn ger de bästa resultaten. Endast avskärning 
minskade underjordisk torrsubstans hos tisteln 
med 18–36 procent men i kombination med grö-
dan minskade den ytterligare cirka 71–82 procent.

Kan matcha MCPA
Combcut har studerats i flera forskningsprojekt 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har visat 
god effekt på tistel. Upprepad avslagning över 
år har alltså bevisat utarmande effekt på tisteln. 
Behandling vid rätt tidpunkt kan ge likvärdig effekt 
på tillväxt och utveckling samt fröproduktion hos 
tistel som kemisk behandling med MCPA.

Mekanisk bearbetning är alltså ingen quick fix, 
utan kräver upprepning efter hand som ogräsen 
skjuter nya skott.

Bilder visas på hur molke och tistel ser ut i sina respektive kompensationspunktsstadier. Foto: Varwi Jacob Tavaziva

Molke 4 blad Åkertistel 2 blad Åkertistel 3 blad

I korthet…
● Nya kompensationspunkter: 

Tistel; 2–3 blad   Molke; 4–5 blad

● Mekanisk bekämpning av molke och tistel bör 
ske tidigare än vi trott för att få en utarman-
de effekt på rotsystemet.

● Kör så tidigt som möjligt i ogräsens utveck-
ling! Håll koll i ditt fält och lär känna dina 
ogräs. Upprepning kan behövas.

● Avskärning med Combcut kan med rätt 
timing uppnå god effekt som kan jämföras 
med kemisk bekämpning

Total underjordisk torrsubstansproduktion  
(g/kruka) av åkertistel i respektive behandlingsled.  
A = åkertistel, ingen avskärning B = åkertistel, tidig 
avskärning C = åkertistel, sen avskärning D = åker- 
tistel, tidig + sen avskärning I =åkertistel + korn,  
ingen avskärning J = åkertistel + korn, tidig avskär- 
ning K = åkertistel + korn, sen avskärning  
L = åkertistel + korn, tidig + sen avskärning
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www.lyckegard.com


