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Syfte
Den övergripande målsättningen med projektet är att öka 
kunskapen om kväveförsörjning av höstraps med organiska 
gödselmedel för ökad odlingssäkerhet och ekonomiskt utbyte samt 
för att minimera negativa effekter på miljön. Två hypoteser har 
formulerats utifrån denna målsättning:

Kvävetillgängligheten i organiska gödselmedel förbättras om 
grödan radhackas direkt efter spridning jämfört med 
bredspridning.

Bredspridning tidigt på våren före tillväxtstart ökar kvävetill-
gängligheten jämfört med bredspridning efter tillväxtstart.

Figur 1. Mineralkväve i 0-90 cm augusti 2005 
vid etablering av rapsen på de tre 
försöksplatserna. 

Projektet genomförs i Västra 
Götaland 2005-2007 med tre 
fältförsök per år i två år. De 
första försöken etablerades 
hösten 2005.

Tre fältförsök etablerades 2005 på 
jordar med olika lerhalt och olika klimat-
förhållanden. Etableringen var bra i alla 
tre och till och med mycket bra i två av 
dem. Våren 2006 var sen. Ett av 
försöken samt spridningstidpunkt 1 
slopades denna vår. Fyra försök läggs ut 
hösten 2006. 

Led – Gödselmedel
A. Ogödslat
B. Vinasse, släpslang
C. Biofer 11-3-0 (fjädermjöl, köttbenmjöl), bredspridd
D. Kycklinggödsel, bredspridd
E. Nötflytgödsel, släpslang
F. Vinasse, släpslang efter radhackning 48 cm radavstånd
G. Vinasse, injicerat i samband med hackning 48 cm radavstånd

Material och metoder
Graderingar av gröda under säsong
N-upptag genom provtagning av gröda för
analys av total-N
Jordprovtagning för analys av mineralkväve
0-90 cm (Figur 1).

Led – Radavstånd

a. 12 cm
b. 48 cm

Samtliga led radhackas direkt efter gödselspridning 
vid tidpunkt 2, utom led F där hackningen görs före 
och led G där injicering görs i samband med hackning

Led – Spridningstidpunkter

1. Före tillväxtstart. Nattjäle, ca 15 mars, led B-E
2. Efter tillväxtstart. Upptorkad mark ca 15 april.
Led B-G

Mineralkväve augusti 2005

19,1

24,9

52,85

1,4

7,2

15,5

1,3

2,7

12,35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Halltorp 050821

Hög 050815

Brogården 050810

(kg N/ha)

0-30 30-60 60-90

Foto: Torbjörn Karlsson

Foto: Lena Engström


