Jakten på ära, berömmelse och tårta har börjat – följ med på
nedgrävningen av tvättlappar i SM i nedbrytning på Uddetorp!
Så har den börjat – jakten på ära, berömmelse och tårta! När växtodlingsläraren Elin Nilsson på Uddetorp fick se
inbjudan till SM i nedbrytning, anmälde hon alla sina 60 förstaårselever som hon undervisar i markens och
växternas biologi till tävlingen. Tisdagen den 8 juni var det dags nedgrävning och jag och Sveriges radio P4
Skaraborgs sommarreporter Isabell var på plats för att följa några av eleverna. Före nedgrävningen hade
eleverna delats in i grupper och bestämt på vilka två platser som varje lag skulle gräva ner sina tvättlappar.
Erfarenheten från förra året då flera tävlande vittnade om problem om att dels hitta sina tvättlappar när det var
dags för uppgrävningen och dels se skillnad i resultat om jordarna var för lika varandra, gjorde att vi i
tävlingsledningen i år hade gått ut med två rekommendationer: markera ut nedgrävningsplatserna nogsamt och
tänk gärna extremt.

Sveriges Radio P4 Skaraborgs reporter Isabell tillsammans med Gabriel, Philip, Tuva och Hedvig.

Lärare Elin Nilsson

Under det första nedgrävningspasset följer jag med Vilma, Elias och Lucas på deras nedgrävning. De hade tagit
fasta på uppmaningen om att tänka extremt, för att inte säga helt utanför boxen, och valt ut ridhuset som den
plats där de förväntade sig sämst resultat. För att vara säker på att platsen skulle återfinnas vid uppgrävningen,
även om maskiner kommer att köras in och ut ur ridhuset under sommaren, föll valet på nedgrävningsplats
framför en dörr. Därefter begav vi oss ut till en beteshage där skolans kor betar – och här förväntade de sig en
god nedbrytning. Dels för att korna naturligt gödslar marken, men även för att pH (cirka 6,4) och mullhalten
(cirka 4 procent) var rätt så bra, berättar Lucas. När Elias sätter spaden i marken blir de lite förvånade över att
den är så pass kompakt, och de funderar ett tag på om de borde byta plats. Men så tycker de ändå att de ser
fina porer och när de dessutom hittar en mask står de fast vid sitt val. Lucas lyfter försiktigt upp masken ur jorden
och lägger den på tvättlappen så att den kan ”börja tugga med en gång”. ”Det är vinst”, konstaterar Lucas, medan
Vilma noterar koordinater och försöker memorera var i hagen som nedgrävningen har ägt rum.

Efter förmiddagsfikat följer jag med Olle, Karl, Egon och Alfred ut till skolans mest mullrika fält – några hundra
meter ifrån den tidigare beteshagen. Även detta fält används som beteshage, men är en gammal sjöbotten och
mullhalten är hela 60 procent.”Det var kôlmörkt på kartan”, berättar en av killarna på klingande skaraborgska.
Trots dålig spade går det väldigt lätt för Alfred att gräva i jorden. pH:t är dock väldigt lågt här – kanske runt pH
1, försöker de minnas. De har därför valt att göra tävlingen som ett experiment. De väljer att gräva ner
tvättlapparna med bara några meters mellanrum, men Olle häller ut kalk i den ena gropen för att se vilken
inverkan en förändring i pH-värdet har på nedbrytningen. Om hypotesen håller, tycker de att nedbrytningen
borde fungera bättre där pH-värdet nu förhoppningsvis har blivit något högre.

Under förmiddagens sista pass styr jag, Arvid och Victor kosan mot fältet där skolan har sina demoodlingar.
Samma fält hamnade i medias fokus för ett år sedan, då Uddetorp också deltog i föreliggande SM-tävling. I år
hamnar tvättlappen närmare skolan, men killarna är noga med att passera vändtegen för att få så bra
markstruktur som möjligt. Till slut bestämmer de sig för att gräva en grop mellan några körspår. Jag frågar varför
de har valt just det här fältet och de förklarar att de ville ha ett fält med rätt så neutralt pH och som inte ligger
så högt i mull. Vid grävningen konstaterar de att jorden är rätt så packad – det är negativt, säger den ena. Men
så hittar de mask och konstaterar att det är positivt. När det är dags för den andra tvättlappen återvänder vi till
den sura, men extremt mullrika beteshagen som vi var på vid passet före. Jag ber dem förklara hur de tänker
och de berättar att det låga pH-värdet borde vara ogynnsamt för mikrolivet och därmed även för nedbrytningen.

När vi går tillbaka till skolan frågar jag vilket av alla ställen som tvättlappar har grävts ner på idag som de tror att
den bästa nedbrytningen kommer att ske. Efter lite funderande svarar de att de tror att ekovallen ligger bra till
– den borde ha en bra markstruktur och dessutom har det inte spridits några kemikalier där. Det mest osäkra
kortet är nog fågeldammen, som en av grupperna hade valt ut. Helst hade de velat låna skolans kanot för att
placera tvättlappen på ön mitt i dammen, men lärarna nappade inte på lämpligheten i den idén. Istället fick de
nöja sig med fågeldammens strandkant. Visserligen kanske inte jorden är så bra där, men det borde vara fuktigt
och dessutom bajsar ju fåglarna där. Lurigt, konstaterar de.
Vad resultatet kommer att bli får vi se i augusti när sommarlov har övergått i nytt läsår. Då kommer de nyblivna
andraårseleverna att gräva upp sina tvättlappar och skriva en reflektion över resultatet. Det ska bli väldigt
spännande att få återkomma till dem då och se om deras hypoteser håller. Det är bara att hoppas att
koordinaterna är rätt nedskrivna, så att vi hittar tillbaka till nedgrävningsplatserna…

Jenny Höckert, 10 juni 2021

