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Kan afskallede kerner undgås ved korrekt 
mejetærskerindstilling – eller er tærskeprincippet afgørende?
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Kan tærskeprincippet være afgørende for mængden af afskallede 
kerner i færdigvaren, eller har det lille betydning?

Kan korrekt indstilling af mejetærskeren være afgørende for 
mængden af afskallede kerner i færdigvaren, eller har det mindre 
betydning?



Tærskeprincipper på det danske marked

Traditionel/cylinder: 
New Holland CX
John Deere WTS
Massey Ferguson Centora

Hybrid:
Claas Lexion 760-780
Massey Ferguson Delta

Rotor:
New Holland CR
John Deere S

CaseIH Axial Flow
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Test af traditionel cylindermaskine vs rotormaskine
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Claas Lexion 460 – konventionel rystermaskine

CaseIH Axial Flow 7230 - Rotormaskine



Test af 2 forskellige tærskesystemer med forskellige 
indstillinger
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Standardindstillinger for hhv. 
Claas Lexion 460 og CaseIH Axial Flow 7230

Claas Lexion 460 CaseIH 7230

Cylinder/Rotor omdr. 900 800

Broafstand (mm) 10 4

Oversold 13 15

Undersold 7 10

Blæser omdr. 1100 1000

Resultat afskallede kerner Claas Lexion 460 8,7%

Resultat afskallede kerner CaseIH 7230 1,35%
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Forskellige indstillinger Claas Lexion 460

Hård tærskning Normal 
tærskning

Skånsom 
tærskning

Meget skånsom 
tærskning

Broafstand 
(mm)

6 10 14 18

Cylinderomdr. 1100 900 650 650

Afskallede 
kerner i %

18,8 8,7 2,1 2,5
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Meget stor variation i afskallede kerner alt afhængig af 
mejetærskerens indstillinger! Forskel fra 2,5% til 18,8%!



Forskellige indstillinger CaseIH Axial Flow 7230

Hård tærskning Normal 
tærskning

Skånsom 
tærskning

Meget skånsom 
tærskning

Broafstand 
(mm)

2 4 9 15

Rotoromdr. 1100 800 700 650

Afskallede 
kerner i %

2,7 1,4 1,2 1,6
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Mindre variation i afskallede kerner alt afhængig af mejetærskerens 
indstilling. Fra 1,6% til 2,7%.
Havde ”niveauet” af afskallede kerner været højere, kunne en blidere 
tærskning have gjort en afgørende forskel!



Hård tærskning – 18% afskallede kerner og massere af 
knækkede kerner!

9



Blid tærskning -få knækkede kerner og kun 2,5% afskallede 
kerner – utærskede aks i renvaren
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Hvad har størst betydning – broafstand eller 
cylinder/rotoromdrejninger?
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Hvad har størst betydning – broafstand eller 
cylinder/rotoromdrejninger?
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Hvad har størst betydning – broafstand eller 
cylinder/rotoromdrejninger?

Broafstand betød en forskel i afskallede kerner på 30-55% og 
cylinderomdrejninger betød en forskel i afskallede kerner på 20-50%

Høje cylinderomdrejninger er ligeså afgørende for mængden af 
afskallede kerner som en lav broafstand

Flere udenlandske kilder angiver at mejetærskerindstillinger ikke er den 
afgørende faktor ift. afskallede kerner – det er også vores overbevisning 
– men derfor er det ikke ligegyldigt!
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Opsummering

- Mejetærskerens tærskeprincip er ikke altafgørende for 
mængden af afskallede kerner, men påvirker det i høj grad

- Flere landmænd havde i år meget høj andel af afskallede kerner 
– også med skånsomme rotormaskiner. Maskinens type er i sig 
selv ikke nok til at kunne undgå problemet 100% i alle år.

- Mejetærskerens indstilling kan være meget afgørende for 
mængden af afskallede kerner

- Cylindermaskiner har større tendens til at knække kerner, og 
også til at levere afskallede kerner i færdigvarer – ved korrekt 
indstilling kan mængden minimeres betragteligt!
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Konklusion

- Ved valg af mejetærsker bør tærskeprincippet have indflydelse   
hvis man dyrker meget maltbyg

- Rotormaskiner er mest skånsomme ved høst af maltbyg

- Selv det mest skånsomme tærskeprincip kan ikke eliminere 
problemet med afskallede kerner i alle år

- I nogle tilfælde kan korrekt mejetærskerindstilling være 
forskellen på at lave foderbyg – eller lave maltbyg!

- Hav fokus på problemet i 2018 – især hvis du har en 
cylindermaskine, og høst din maltbyg så skånsomt som muligt!
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