
FÄLTKORT 2016 R2-4009 AC-235-76 02U006
SLU, Jordbearbetning och Hydroteknik
Försöksserie: OL BEARBETN-SYSTEM,GÖDSELPLACERINGV
Försöksvärd: Jordbruksförsöksstationen

Röbäcksdalen  901 10 Umeå

Försöksledare Utförar-ansvarig

Åsa Myrbeck 018-671213, 0708-6855497 Kent Dryler tel 073-8051410

Försöksled

Se ny fältplan
A1 Plöjning varje år , gödsling på markytan
A2 Plöjning varje år , gödsling med myllningsaggregat
B1 Plöjning vissa år , gödsling på markytan
B2 Plöjning vissa år , gödsling med myllningsaggregat
C1 Aldrig plöjning,    gödsling på markytan
C2 Aldrig plöjning,    gödsling med myllningaggregat
SUB-RUTOR:--1 = Konventionell bearbetn och sådd från 1985

OBS! Försöket fortsätter som split plot 2 fakt., rotorharven utgått
 HELA FÖRSÖKET STUBBEARBETAS SNARAST EFTER SKÖRD OM MÖJLIGT OCH LÄMPLIGT.
Rutfördelning i fält

                                                                              __________
              Gång +-------------+ G +-------------+ G +-------------+ Gång   |
               Bl  |  A1       1 |  å|  B1       2 |  å|  C1      3  |        |
 ----------*   I   +-------------+ n +-------------+ n +-------------+ 8.5 m  | R3-
           |       |  A2       4 |  g|  B2       5 |  g|  C2      6  |        | 2037
    R8-74  |       +-------------------------------------------------+ 8.5 m  | AC
       AC  |   Bl  |  C2       7 |   |  B2       8 |   |  A2      9  |        | 410/
     8/65  |   II  +-------------+   +-------------+   +-------------+ 8.5 m  | 69
      Här  |       |  C1      10 |   |  B1      11 |   |  A1     12  |        | Här
           |       +-------------------------------------------------+ 8.5 m  |
           |   Bl  |  B2      13 |   |  A2      14 |   |  C2     15  |        |
           |   III +-------------+   +-------------+   +-------------+ 8.5 m  |
           |       |  B1      16 |   |  A1      17 |   |  C1     18  |        |
 ----------*3.5 m -+-------------------------------------------------+-7.5 m -|---------
  5.0 m  Fältväg                                                                5.0 m
 ------------------------------- Skiftesgräns G7/J1 -----------------------Rör*---------

OBS! Försöket har 18 rutor, 2 skördedrag i varje ruta.

Koordinater SWEREF99 N : SWEREF99 E :

Försöket ligger ca    m i    riktning från Norrpil o   Plöjn.riktn. o

BRUTTOYTA:   17   X 8.5  = 144,5  M²
____________________________________________
Allmänna uppgifter/anvisningar

Gröda:               Sort:

Förfrukt: Vårkorn

Bearbetn enl planen hösten 2015
Led     redsk    ant körn    Datum    /

Såbäddsberedning och sådd
Led     redsk    ant körn    Datum    /

OBS! Uppgifter om gröda, skörd m m skickas
till sixten.gunnarsson@slu.se

SKÖRDERUTA:        X       =       M²
____________________________________________
Graderingar och bestämningar

Gödsling medel kg/ha    Datum    /

Bekämpn medel  Kg/ha    Datum    /

Graderingar, Mätningar:

Provtagningar:

 Kärna (TS ETC) vid rensn/vägn



MANUELLA REGISTRERINGAR  ADBNR: 02U006  PLAN: R2-4009  LÄN/FNR: AC-235-76 2015-07-07

Datum ->

Kod   ->

Ruta/Led

1 A1

2 A1

3 B1

4 B1

5 C1

6 C1

7 A2

8 A2

9 B2

10 B2

11 C2

12 C2

13 C2

14 C2

15 B2

16 B2

17 A2

18 A2

19 C1

20 C1

21 B1

22 B1

23 A1

24 A1

25 B2

26 B2

27 A2

28 A2

29 C2

30 C2

31 B1

32 B1

33 A1

34 A1

35 C1

36 C1





_PNTBRUKSHOGSKOLAN
rcrsoksaud f jordbearbetning
750 07 UPPSALA 7
Tel 018/102000 ux 1212


Preliminar
1975-09-10


plan R2-4Q09


SYFTE:


FORSOKSPLANi


R2-P14. DLIKA BEARBETNINGSSY5TEM (GODSLINGSTEKNIK)


Anuisningarna i denna P.M. ar preliminara. Olika atgarder kan
behdua modifieras undar fdrsdkets gang. Kom garna mad synpunktar
och diskutsra msd f drsb'ksaudalningen for jordbearbetning.


Plb'jningen Mr en au de allra dyrbaraste och mast dragkraftskra-
uande baarbatningsatgarderna. Dess uiktigaste uppgift Mr ogras-
bekampning, inblandning au uaxtrester och gb'dsel samt luckring
au matjordens undre del, som ofta blir packad under uarbruket
och andra arbetsoperationer pa falten bl a uid skorden.


Serien auser att ge information om fdrutsattningarna for och kra-
uen pa ett mar eller mindre plojningsfritt odlingssystem ur prak-
tisk och ekonomisk synpunkt vid bibehallen . intensiv vaxtodling.
I forsoken ersatts pldjningen med grundare och billigare bearbet-
ningar samtidigt som kraftig jordpackning unduikes i mdjligaste
m§n, och fdrekommande ogras bekampas genom stubbearbetning och ual
auuagd kemisk behandling. Gddseln tillfdres mad hjalp au myllnings-
aggregat pa uissa rutor, dock ej de fb'rsta forsdksaren.


I inledningsskedet anuandes befintlig maskinutrustning uid skotsel
au forsoket, men dPt ar troligt att en utueckling au bl a nya red-
skap och lattare skdrdemaskiner kan komma att uisa sig erforderlig
for att unduika jordpackning och klara behandlingen au skdrde-
rester, uaxtnaringstillfdrsel, ogras etc.


A 1 . 110 STUBBEARBETN + PLODN UARJE AR, GODSL PA MARKYTAN
A2 120 STUBBEARBETN + PLODN UARJE AR, GODSL M MYLLNINGSAGGREGAT


B1
B 2


C1
C2


210 STUBBEARBETN + PL03N UISSA AR, GODSL PA MARKYTAN
220 STUBBEARBETN + PL03N UISSA AR, GODSL M MYLLMINGSAGGREGAT


310 STUBBEARBETN
320 STUBBEARBETN


INGEN PL63NING, GODSL PA MARKYTAN
INGEN PL03NING, GODSL M PIYLLNINGSAGGREGAT


UARAKTIGHETs


RUTSTORLEK:


STUBBEARBETNING tillampas i "normal" omfattning och bdr om mdjligt
utforas med TUNGT TALLRIKSREDSKAP.


PL03NING UISSA AR innebar plojning till eller efter UISSA GRODOR.


E3 PL03DA RUTOR baarbetas en gang extra med TUNGT TALLRIKSREDSKAP
eller annat effektiut redskap.


HALM OCH UAXTRESTER nedbrukas om mojligt uarje ar.


Fdrsb'k au denna typ maste bli LANGUARIGA for att effekten pa mark
och ogras skall uppna nagon form au jamuikt. Forsoken maste dar-
fdr ta sikte pa en uaraktighet au MINST TIO AR.


Om mojligt minst 15 x 25 meter. Garna stb'rre.
Fdrsdken krauer relatiut stora rutor, som madger KORSUIS BEAR8ETN
och NORMAL SPARFORDELNING samt EUENTUELL SENARE DELNING I UNDER-
UNDER RUTOR (sub-sub-rutor) som kan bli aktuella fdrst efter nagot
ar (t ex olika N-giuor, alternatiua grddor eller trada, halm-
branning etc).







rALTPLAN:


I den man utrymmet p§ fbrsdksplatsen ar i minsta laget kan det
euentuellt uara battre att minska p& antalet block i stallet for
att minska rutstorleken alltfbr mycket. DISKUTERA MED FORSOKS-
AVDELNINGEN INNAN AMTALET BLOCK MINSKAS.


Da blocken fordelas p§ tv§ eller flera rader erfordras en vandteg
mellan raderna. Danna vandteg bb'r ej gbras mindre an 10 meter,
garna 12 meter.


Blockstorlek vid 15 x 25 meters rutor blir 90 x 25 meter
18 x 25 108 x 25
20 x 25 120 x 25


Split-plot-plan med PL03NINGSLED som HUVUDRUTOR


Rutfbrdelning uid FYRA BLOCK UPPDELADE PA TUA RADER:
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FORSOKSPLATS:


VAXTFOL3D:


BEARBETN.ALLM.:


STUBBEARBETNING!


Viktigt ar att faltet Mr tillrMckligt start ach jamnt, sa att det
ger plats for om mbjligt FYRA BLOCK MED TILLRACKLIGT STORA RUTOR
samt att man bedbmer sannolikheten som god for att fbrsbkst far
LIGCA ORUBBAT I MINST TID AR.


30RDART. Fbrsbket utlaggas pa LATT 30RD.


FORFRUKT. Var i en Ibpande vaxtfbljd ett fbrsbk i denna serie
startar har ingen stbrre bstydalse. I start sett kan alia slag au
fbrfrukter komma ifrSga. Dock bb'r fait som utsatts for kraftig
packning och altning det senaste aret undvikas.


Vaxtfbljden m&ste anpassas till vad som Mr aktuellt pa fbrsbks-
platsen. En for fbrsbkslokalen TYPISK VAXTFOL3D bbr valjas s§
langt det Mr mbjligt. Uilken vaxtfbljd och uilka grbdor, som bbr
valjas, bestams i samrad mellan dan lokala fbrsbksledningen och
fbrsbksavdelningen for jcrdbearbetning. Under fbrsbkstidens gSng
kan det bli aktuellt med fbrandringar i uaxtfbljden genom att t ex
infbra alternatiua grbdor.


FORSLAG PA TANKBARA UAXTFOL3DER (Andra alternativ inte uteslutna"),


Sbdra distriktet: Worra distriktet:


Potatis
Sockerbetor
Korn
(Vail)
Hbstsad


Korn
Vail
Vail
Vail
Ensilagegrbda
Korn (Potatis)


Uar i en planerad vaxtfbljd, som fbrsbket startas, spelar ingen
stbrre roll.
Fbrsbket startar pa hbsten med stubbearbetning.enligt plan av
hela fbrsbket.


Uid upprepade kbrningar vid t ex stubbearbetning och varbruk skall
KORSANDE bearbetningsriktningar tillampas for att motsvara fbr-
hallandena i praktiken (jamnare genombearbetning och normal spar-
fbrdelning).


DUBBELMONTAGE anvandes sa langt det Mr mbjligt liksprn LATTA SKORDE-
HASKINER for att undvika alltfbr kraftig packning av matjorden.


Stubbearbatningen bbr om mbjligt tills vidare utfbras mad TUNGT
TALLRIKSREDSKAP. PLD3DA LED (= A alia ar, B uissa ar) stubbearbetas
vid ETT TILLFALLE "normala §r". b'VRIGA LED (= B vissa ar, C alia
ar) stubbearbetas vid minst TUA TILLFALLEN "normala ar". Antalet
ERFORDERLIGA KDRNINGAR VID V/AR3E TILLFALLE bedbms fran fall till
fall pa fbrsbksplatsen av den lokala fbrsbksledningen. PS de ej
plbjda leden skall jorden vara "SVART" efter det sista stubbear-
.betningstillfallet.


FORSTA STUBBEAR3ETNINGEN gores snarast efter skbrd.
Efter SISTA STUBBEARBETNINGSTILLFALLET bbr fbrsbket ej ha mbjlig-
het att grbnska fore vinterns intrade.


BEARBETNINGSD3UPET vid stubbearbetningen bbr vara sS pass stort,
som erfordras for att man skall kunna astadkomma en lamplig sa-
badd vid bearbetning for den efterfbljande grbdan. Men bearbeta
ej djupare an nbdvandigt.


I samband med stubbearbetningarna noteras stubblangd och halmfbrs-







PLODNING:


BEARB.F.SADD:


SADD:


GiiDSLING:


JRASBESPRUTN. :


komst. Likasa redskapens fabrikat, typ, arbetsbredd . och pinnantal
etc uikt samt euantuell belastning uid kbrningarna, ungefarligt
baarbstningsd jup , kbrhastighet , euentuella stoppar pa grund au
uaxtrestar, f uktigh etsforhallande uid bearbetningarna samt bedbmd
effekt au stubbearbetningen.


Plojningen pa de rutor, som skall plbjas, utfbras t u med normal
hjulutrustning, ENKELMONTAGE.


PL03NING VISSA AR innebar plojning TILL ELLER EFTER UISSA GRODOR,
led B1 och B2. OVRIGA AR behandlas dessa rutor pa samma satt
som led C1 och C2, d u s upprepad STUBBEARBETWING.


Uid uilket eller uilka tillfallen, som leden B1 och B2 skall plojas
baror p§ uilken vaxtfbljd, som tillampas, och bestams i samrad
mellan dsn lokala f orsoksledningen och f b'rsoksavdelningen uid
Ultuna.


Alia UANDTEGAR bor plojas.


Uid baarbetning for sadd genomfores INDIUIDUELL BEARBETMING au
de olika leden sa att optimal sabadd erhalles sa langt det ar
mo jligt.


Antalet erforderliga kbrningar pa de olika leden badb'ms au forsbks-
ledaren pa platsen och antecknas i sarskilt protokoll liksom upp-
gifter om anuanda redskap, deras lamplighet och bedomt arbetsre-
sultat.


Optimalt sadjup efterstrauas pa de olika leden. Detta gor det
sannolikt noduandigt att sa langa rutorna.


NSgon foraskrift om samaskin ar t u ej mb'jlig att lamna. Erfaren-
heten far uisa uad som blir bast. Gjorda erfarenheter noteras.


All godsling sker de fbrsta §ren som bvergodsling pa ytan och
normala gbdselgiuor anuandes. Fbrst efter nagot ar blir det a!<-
tuallt mad gbdselplacering och olika I\l-giuor.


Kemisk ograsbekampning utfbres t u i normal omfattning och lik-
artat buer hela fbrsbket. Rutvis behandling kan bli aktuellt
senare.


SKQRD:


PROVTAGNING ETC:


Skbrden bbr ske med sa latt skbrdemaskin som mojligt. All halm
och bvriga uaxtrester bbr sa langt mojligt atsrfbras till den ruta
den/de kommar ifran och om mojligt nedbrukas uarje ar.


Betraffande anteckningar, rakningar, matningar och proutagningar ,
se faltkort.





