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3.

MINERALISERING OCH UPPTAGNING AV KVÄVE I TVA AKERJORDAR

Lars Eric Anderson

1. SAM~1ANFATTNING

o Föreliggande arbete är ett försök att belysa markkvävesituatio~ens f~r
ändringar under växtperioden i en mulljord och en lerjord. AVslkten ar
vidare att utröna mineralkväveförrådets betydelse för en stråsädesgrö
das kväveförsörjning - en fråga av hög aktualitet genom ett alltmer
ökande intresse för kvävegödslingsprognoser.

o Undersökningen inleddes våren 1980 med fältförsök i Uppsalatrakten,
Försöksytorna lades ut på en mulljord och en lerjord med likartad~

stråsädesdominerad odlingsbakgrund. Fyra försöks led ingick:

A. Obevuxet$ ej kvävegödslat och övertäckt med tak,

B. Obevuxet~ ej kvävegödslat.

C, Korn, ej kvävegödslat,

D, Korn, gödslat med samma kvävegivti. som försöksvärdens odlingar.

o Jordprovtagning utfördes med veckors mellanrum med början strax
efter tjällossning och avslut i samband med skörd, Prov togs härvid
till ett qjup av 120 cm~ fördelade på fyra skikt,

a I samband med profilprovtagning uttogs växtprover i de bevuxna för
5öksh~den. Dessutom skars större ytor vid tiden för skörd.

o Jorden analyserades kolorimetriskt. (Technicon autoanalyzer)9 med BV
5~ende på mineraliskt kväve (min-N: N0 3-N och NHd-N). Växtprovernas
innehåll av organiskt kväve bestämdes genom totalRvåveanalys.

o Mineralkväveundersökningar i mulljord har tidigare inte bedrivits vid
Avdelningen för växtnäringslära, Oväntat höga analysresultat för mull~

jorden föranledde därför en metodstudie. Denna tyder på att kolorimet~

risk analysteknik kan förmodas ge tämligen rättvisande värden även för
organogent material. Mulljordsprov eller dess extrakt som utsatts för
temperaturförändringar och/eller långvarig lagring kan däremot helt
förrycka en kvävebestämning. De värden för mineralkväveinnehåll som
redovisas i undersökningen måste därmed betraktas som något osäkra.

o Vid försöksperiodens första provtagning var markförrådet av mineraliskt
kväve ned till djupet 120 cm ca 45 kg N/ha i lerjorden och ca 300 kg N/ha
i mul <Ijorden.

o I de bevuxna leden ökar min~N-innehållet till en början för att under
försommarens lopp minska kraftigt och nå ett lägsta värde i början av
juli månad. Detta minimum uppträder 'j såvifl gödslade som ogödslade led
9ch kan betraktas som en nedre gräns för grödans N-upptagning.



o När profilen tömts på upptagbart mi
närmaste oförändrad fram till s
konstateras i nrulljorden.

4.

är ma ets storlek i det
lerjorden, medan en ökning kan

o Förändringarna i markens min förråd under växtperioden berör nästan
uteslutande nitratkvävet.

o Nettotil1skottet av kväve under försöksperioden, d.v.s. mineraliserad
mängd minskat med förekommande förluster, är störst i de täckta obevux
na leden. För lerjOi'den noteras ca 50 kg N/ha och för mulljorden ca
150 kg N/ha.

a 1 lerjardsförsöket är nettatillskottet i det bevuxna ogödslade ledet
lika stort som i den täckta profilen. övriga led uppvisar lägre värden,
lägst i det öppna obevuxna ledet.

o I samtliga öppna mulljords"ted konstateras mycket låga nettotillskott i
jämf~relse med den täckta ytan. Troligen har väderleken haft större be
tydelse här än för' lerjorden. Siffran fö1'~ den täckta ytan är fÖi~modligen

att betrakta som mulljordens mineraliseringspotential.

o Den ity'ifi kati on antas svara för s törre de len av förekommande förlus ter.
Viss immobilisering kan skett i bevuxna led. Vidare kan fastläggning
av gödsel kväve inte uteslutas.

o De största förlusterna har inträffat vid god tillgång på min-N, d.v.s.
i samband med N-gödsling eller anrikning i öppen obevuxen profil.

o På lerjorden baseras mer än hälften av
egna min-N-tillgångar. Motsvarande si

kärnavkastning på markens
mulljorden hela 90%.

D Det kväve som finns till 1i under grödans initialutveckling syns
ha störst betydelse. Vårens min-N'~f(Jtr'åd bör där'för vår-deras högre än
sommarens mineraliseringstillskott, underföruts tning att det inte är
djupt belägeL

o På fastmarksjordar syns den för grödan utnyttjbara nettomineraliseringen
med fördel kunna. mätas i en täckt obevuxen prof'il. För mulljordar tycks
det däremot vara nUdvändigt att göra bestämningen i en bevuxen profil 
en betydligt omständigare procedur.



fVlINERAL ISERI

2. INLEDNING

UP C f
!~ ,

I takt med stigande 15 sel
vägd kvävegöds -I i n'J uppm;itk~;amma cdi trnet o

gor är ytterli en bidragande orsak.

aven väl a\{
-r rni'ljbfrå·

För att nå en bättre hug av kviiveg-jvan bedrivs för' närvarande en
omfattande forsknings- och försöksverksamhet rörande s.k. kvävegödslings
p\"ognoser (Ni"lsson, '1980). Genom att mäta JOY'dens 'jrmehål1 av växtt'il'l
gängligt kväve skall en lämplig gödselgiva kunna fdru'Csfigas, Nä in~Jarna

utfol"s före vegt':ta iodens början och lTiiIY'kförråde fortsatta ut-
veckling lämnas därmed utan avseende.

Det är sedan länge känt t stora mängder kan frigöras genom mikro-
bi e11 mi nera 1-1 s n~J unde~r sommiH~ha1\låret. En Ul Hörl ang kvä\legöds~

lingsprognos bör därför ta hänsyn till mineraliseringen under grödans
kväveupptagnil'igst'id." kapl:::n om denna växtnädngspotentials storlek
och betydeh;e äi' k "istfirl1'igi dagens läge" inte nrinst p.g,a. att
lämpliga mä neralisering har här i Sverige hittills
stämts i la eller schablonmässi uppskattningar uti-
frAn innehäll. lonmetoderna är snab-
ba men a.

Föreliggande
njränctrl
examensa
när'ingsHir,'L,
betydelse
en jämförelse mellan

'Undersökningen ini
di ga·re ej prova 'j

Scharpf (1977). Böhmer
har däremot ej under's
ter hand utökas till

markkvävesituationens
utfördes i form av ett

universitet, lningen för växt-
mineralkvävef5rrädets storlek och

fiil~~ll~~ni > Vidare avsåg arbetet
j och en lerjord.

ltförsoksuppstä'lln"lrlg som tiC"
r gjort VHsttysk"land av

Dh'.z Sammer (1979). ~"lunjord

anledning måste arbetet ef
vissa metodstudier.

Börje Lind~n. fors i växtnäringslära~ Sve-
riges LantbnJksuniv81's mycket ti 11mötesgå-
ende och hjäl psarmne hamn " E rik ocksii ti l'lförsöksvärden
lantbrukare Karl-Rune Sandell samt till laboratorieassistent Rose-Marie
Ericsson. som utfört kalorimetrisk tämning av mineral kväve. Stiftel
sen Svensk V~xtnäringsforskning och örebro läns Hushållningssällskap har

,vänligen bidragit med medel fUr ingens genomförande.
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3. UPPLÄGGNIOCH

3.1. Försöks lan
.-...." .~. _.'

Undersökni u en 1i, str5-
sädesdomi nen\d v Il 1i om ts g var
stråsäd. r odlings ingick ingen tillförsel av orqaniska qöd-
selmedel. Studie~na påbörjades före växtperi ens början-och avs1uta-

'I samband med skörderL I fijrs(jksytOV'rii:L, som betecknas L (ler"jo'fd)
och M (mulljord) 'I i 'I nd(~led:

A. Obevuxet! ej N-gödslat och övertäckt med tak.

B. Obevuxet, ej N-gödslat.

C. Bevuxet N-gddslat.

D.. Bevuxet>

JordbearbetningI
bru 'i erd"i

kyddsåtg~rder m ffi utfdrdes av
J ruksdriften.

,näl'h(,::t"
f'ig 'I.

De mätte brut-

3.2. Försö 1 ts

me'ilanrwn fHed
'I en kopp"\ ades

tf ? 'i s1u
sutarn

an str~ax ef""
till vift defi~

av mjöH:mog~

växtpt~over '1

FötsQksytotrla '[
Uppsa 'I a. H~i'(

ning till varandra.
ta 1e t lT1f:~d an "l (~r' 11 H"n,""

socken, ca två mil SV
lerjord i nära anslut~

som odlats sedan 1930
den gamla strandlinjen.

en lergyttja. I ett 20 cm
ks l och rester av vatten-

Lerjorden klassas som ttli nrullhaltig mj~lig styv lera i matjorden
och övey'g§r i fI(ycket st,'{V lera i upare la (1:;"\1,1 :2).

Fö
skrivsi! .
l igt rnagnesiwn (
rekommande
ten mc:'! '12m K
fJäds Ii ng (:~tt

för'a:! l t "1 k

turella samman ttning be-
ns höga hal av lättlös-

l · t f'"anses van 19 a-
l g jord), Kvo

tro 'Il gen ka 1i um
och ft2Hn
arna.
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Temperaturclata
från U'l tuna
necierb()y'd
visa\" stora

I tab 2a återfinns
jordprovningstillfällen.
uppfattn'inq om

Tabell 2b jämför regnmängder
för åren 1951-1980. Statistiken
september 19BO var b(:tydlfgt s
Jiinmt fötde 1 'i j {imför'e1se med
fO"l"' nIa)' ('$-(j"''''t') <: 'P{'lt ,(,. ..",'1'" . " \ l. _! I... Je>.l \jt..... lij

varje del period menan två
V"Pl:]i1flrlfli'l \,-id Ul 'luna en viss

sommarhal 1980 t medeltal
visar att nederb(in.issur;lr,'liHl för april ,

än nOtrna'lt men samt'id'igt rnycket (J-

l . S ta avvikelser noteras
nl"ikt).

jUri'! JUI'I"
nHire än nnnrw'l'L

en Y'E:dovisasi fi9 2, dels som dygns,-
ä inns också genomsnittsvärden

~''''''(.';'';'''·'''''1 se riK,! 1cHl ks oc h lHwrna 1å\~et

sval än normalt medan däremot
as h sakl; 1ing. var var-

tJord ten1pera
tab 3.

ni 1" t'l rs i oder' återges i

Lerj
en ~riva

reHig ca
rnu'lljorden
80 k9/ha N, 2'4
NO" '1N och ca
kO'Mbi såmask'j n"

tak rännor'
på si
ta9fi 'I ng.

~~. nrl~- ')ödsladoc medl Q.:ir ".." _~ " )::" ...... ,,; '''"

", lXv kvävet fö-
'; anmoniumfornL På

lade ledet gavs här
"~,,nrJnlen tod av ca 34 kg

handelsgödseln med

mt::C! kkonstruK""
berskivor täcktes med

'j i g genonfl uft,·
diir'mec1 att 'likna

'Tr"f',,~,ns även med
att lossa pressenningen

11 s för jordprov-

Ogräs
gånger" lHlder'
i grödan"

Ti dpunk tCc){'

dans u
6 och

skt: f\ B hac
sk bek~jrnpn"i

dessutrnn manuellt flera
av bladl s utfördes

tasi lL {G~'b·"

i11 11e redovisas i



Bild 1. Markprofil i mulljorden
med djupmarkering ut
tryckt i centimeter.

So~f p~on~f~ ~n okgan~~

~o~f, d~pth makQ~ng ~n

~m.

Bild 2. Markprofil i lerjorden
med djupmarkering ut
tryckt i centimeter.

So~f pko6~f~ ~n ~fay

.~o~f, d~pth mMQ~ng

~n ~m.



Vid n
sex provpun
l nom ('n n,";"j."., I'"

ningar' u
9a prov nkterna som centrum.
nägra llfällen till

" utvaldes
UHlI.hllcc::>S i ~jt o rnl':~n

,._,....,. _._ro_"tja ptOV

ursprung "I

djup av 120 cm (vid
skikt:

skikt 0··30 cm

sk"ikt II 30~60 C1"11

skikt III 60 M 90 cm

skikt IV 90- '120 cm

med dianietern fnm aen Uv·,
mm diameter). De sex

till a ski isa sam-
11 van1 i gen tir myc

tick -j skikt r" Prov'..
bewr

11fasta" pr'ov'-

en nterl-borr
sma -l dp.xe U'l tuna.><-hf\\'·\C'c,\n

ensk-j 1t sk'l k-t
Lftersorn ma

För' sk·ii<t I
r·-f sk'fkt
de prov(-,:fYW
1-i n9S"'" '"',,, ,o, ',-"

ämnt
tagri'j
25 mm

de slumpv'is
1"1 a t tep\Ae··

Inbla ing av ovid n kan helt
fbrrycka ana vikt lades d~rfbr vid att
ta rena och fu'J 1s i er" gi genomgående br'a på
lerjprden men mullj upps lem. Jord frän de övre skik-
ten rasade ner uerliggande . I vissa fall kunde in-
blandning inte ikas. Vidare 1 skikt lVI l t jan. under hela sä-
songen inom eller i nära kontakt med grundvattenzonen. Det var under des-
sa förhållanden svårt att upp 115 igt prov.

SVd 1t och sa~na dag som de tagits ut.

ni av

I samband med profil
och D. Samrnai'd
svarade en yta aven
radsbi med beaktande av

Hing l'"j

.-~,.~,-" 'n' 1eden C
v -j ./ ket rnot

på 16 s
e>uJ.kt halvme··

Växtpn:wetna
i rumstemperatur.

Si.Hmna. P \f'j d es sedan

Grödans utveckli
(~~rl 'l-j qt F ::..

s U!'il 'I asT.S

ö \. "l q 4),
s t "i 11 fä 11 e



1S i mar'k'~

Fastl11o\"ksjoY'dar uppv'isar no)('maH 'ingen ston'e vaY'iation -j vo'lymvH:L ~1ed

Ukande organogent inslag och därmed Ukande porvolym förändras situationen
dr'astiskL Följa 'Ii bedörndes en \iOlymviktb6:.stämrring nödvändig~ vl1k(:t
utfördes för båda förs platserna. Uppna stälcylindrar av höjden 10 cm
trycktes ned t grävdes loss och putsades f~rsiktigt samt fdrsågs med lock.
Tre cylindrar uttogs va e deci ned till djupet 120 cm.

EHet vii (J rri nq
vägas på t."

" 1"r-o" J ' , _... tf, JVla +UJ ~ uncer tre oygn tor a-t secan
1 av lindrar visas i tab.5.

t.-i 11 stra,x. OViln f\Ayspunktf::\1 och
tt ika ytterligare upp

es maskinellt eller manuellt beroende på

-100 q
ten med
ti 11 \lc!tato9s

Män;tden arnmon-i um'"
Technicon au nal

'tt i t.r-a es

dvel" nat~

fi 'I tratet

lorimetriskt med

Amrnon i umbes Uinm i nqen
sa 1i ey'! § 'iLH;:,y!i ~--,~,..,n\'·'1

lisk lösning (pH 12,8-13,
en smaragdgrön t vars

en rea kti on me Lw ammord ak l> na trium-
natriumhypoklorit i en ffrad alka-

b-j ld arnmOiyjiJ ali1atkomplexet ger
absorbans avl vid v l~ngden 660 nm.

Nitratinnehäll best~ms genom att nitrat reduceras till nitrit med hjälp
aven koppar-kadmiumreduktor. Nitrit reagerar sedan med N-(l-naftyl)ety
lendiamindihYdroklorid under bildning av t purpurrött azofärgämne,
som kan mätas vid väglJngden 520 nm.

Parallellt uttogs en ungefärlig volym av jordprovet tör vattenhaltbestäm-
ning. Jorden vägdes id f6re torkni vid +1 DC.

Såväl jOY'dpv'ov som åt(~rsTC.",>nni'''-

letterande anal vid e
omedelbart efter

E~ventuei, -i a k8mp~·

vfd ~'20 C
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VäxtlTldtelh ah:'!ts
analys en 'Ii
er" Provcl"na
malning. Mjölet v
vecklingsstadier (0.5 g
kärna och 2,0 g av halm). Orsa
centrationen med plan
HzS04 med CuO-Se som ka l

En mindre mängd av de homogeniserade v
slutande lock för att vid behov användas

5, 3. 2VJ:. i9å ...a!!.a..LY.~.e~~

Allt växtmaterial
n'ing vid +105°[.
koY' Iwi Id..

6. BERJ\KN r

Appara
vattenhaH och
användes et
fÖi"'söksveri<
vol yinv i
1 anvi\
serna (
v;irden för
ringar' göras

Ä.ven Inänqclul
Från och' med

t r,,, Qge ' \",vave el
derna fY'ån
'att omfatta,

NI
uppta'~

Kvävernäng··
r' upp t'i"ll

Skördeprodukterna korrigerades för vat

7, RESULTIH

7. 1, Jorden

5 och 6 (lerj en) OC~l 'j
a"Ilmi:irma re··

åtc~rståel'lde

ts så att män!]
dock att

den som an-
Y' inot summa f':' i 'Il

fiu.JResul t av min-N-bes arna visas l

fig 7-10 (mulljorden). v rden
sultatb'jlden haf~ kanb-o"1 erats (Jenol11
extrakt och ur 11 na.
den NO?-N NH-N i varje skikt
skalanJi ~Jl1joras iagrammen
v~nds för lerjorden. Sit lser
Ull oH
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k

ökningen i led Bt obevuxet. är 28 kg
förs~ksperiodens slut. Motsvarande si
I det täckta ledet ~r ökningen således
frilagda obevuxna ledet.

ha för en 90 cm profil fram till
till cm JO kg N/ha.

ntistan d lt så stor som i det

De bevuxna leden har ett kv einnehäll i n~rheten

växtperiodens slut. Denna nlva n 11
trots att skillnaden i N-mängd är stor under juni
frän andra och fjärde provtagningstill 11et
nolikt är mängden NH 4-N al1tfdr hög i alvskik
kan ett väl lågt värde ha erhålli
n'i ngen. om ingen 1'1ämnvätr'd n(~dC",",-',n"'d

utfBrdes var kvävet troli mycket
hå 11 ande kan ha avsl ats {,,""'fHfn-,'

av 26 kg N/ha vid
börjun av ju'] i >

V:~tdena. 'Il ed D
LH~ bilden. San··

Samtidi
e prov

Fö\rde l noi
maste j
der' fijrs n !!(' ,-,,,,.,.-;

gödslade
t i n f:;("Yo

l 'l un"
fbi'" det

~;e lmedlet
NO'J··form.

\-J

I'/iänqden NH Lt
ned ti 11 90
höga viirden

6 N/ha knat
a tensta

än lorden. Samt
volymvikt (tab 5).

ovä Exempelvis konstate-
ca 300 kg N/ha ned

betydandE~ de']

Mulljorden innehäller
liga analysv~ en har
Trots detta
rade~ vid den förs
till 120 dm djup,
utgörs här av NH 4-N.

Eftersom mulljordar inte har ingått i mine~alkv eundersökningar som
sedan nritten av!970'·1f;;t bedriv; ..dd j1,vdehl'ingen för 'in9S1är'(l
är en viss skepsis inför resultaten klart befogad. denna anledning u
fbrdes en metodstudie. vilken behandlas utförligt under rubri
8. Metodstudie; mulljord.

Studien visar att hnicon autoanalyzer sannolikt ger
sanda värden vid min-N-bestämning i nllillj kan
träda i samband med hantering. i
Konsekvenserna för h~r 11na
fortsatta framstlil1ni
ar.

I d övert6c d
N/ha i mitten av t
fördubblats under
lens N-in åll u



äterigen öka och slutli han1(ld en sil' strax

12.

Mängden kväve i de
när grödan väl etablerats.
Trots tills t i form av
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D)
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r initiellt men minskar
vii ena på nytt.
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och f"tarnåL I

var' -; ts törn~

Kvantite~en NH4-~ är s~brst ~i~. ta va ".' ingen och v~rierar dhr-
efter krlng en nagot lagre nlva. Mlnsta varlatlonen under perloden kan
konstateras för den övertäckta ytan. De förändringar i N-innehåll som
skett från första veckan i maj till mitten av september rör här liksom
i lerjordsfbrsöket i huvudsak N03-N-delen.

7.2. Grödan

Tabell 6 och 7 visar grödans utveckling fram till skörd. Utvecklingssta
dier anges enligt Feekes skala (fig 4). Som komplettering finns sär-
skilda kommentarer rUrande f~rh&ll pä splatsen. För varje
växtrH"'ovtagrd ngsU '1 'I 11e miingden "l torr 1/ s~sa/ha samt dess
halt av oraaniskt kväve enli eld Slutli grödans N-inne-
håll/ha rä~na fram, vi1 mineraliskt kväve
vid den aktuella tidpunk Ii sig dock till de
ovanjordiska växtdelarna,

l fÖtsöketl
bättre än det ogÖdsl
tensiv packni i C-l
jämnades dock skill
de Drödan nåddf~ sk.oiodE;Dloqrii3.c
så återspeglas i fbr~

OubbeH så myr
med C" 'I edet.

si
GC}I i

betyd l i gt
el"1 Hför i n~

sommaren ut-
I en. Den ogödsla

aödslade, vilket ock
Gnder augusti månad.

för D-ledet jämfört

Prov~r klippta 1981-07- blev av miss q bris 11i torkade, varför
In~gelbildning uppstod. Sannolikt ~r si a för m~nqd växtmassa och
därmed även för N~i nnehån 'l undf:r"kanL Uppmätta ha1teri proverna f tån
det fjärde provtagningstillfäll ~r av allt att döma alltför låga och
har därför satts inom paren . Halten bör rimligtvis minska succesivt
under vegetationsperiodens aäng. Nva värden har därför skattats utifrån
motsvara~de utvecklingsfbrl;pp fdr~mulljorden (all ä ej ren interpolering).

GBdslad och og~dslad grtida på nrulljorden (tab 7) utvecklades likattat.
N-tillgången var god i båda leden enligt uppmätta N-halter. Mognaden in
trädde i det närmaste samtidigt. I det gödslade ledet konstaterades då
ca 50% mer växtmassa jämfo\"t med det ogödsladeledf;;t.

Här säväl som i lerjordsförs6ket mögl växtproverna frän 1981-07-09.
Mängden växtmassa och värdena innehåll är ligen alltför
"låga.

N- i nnehå or "I
i skördetid. Mängden
tredje och fjärde
det.

värden
C mellan
'j D-l e-
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isas en l diagram-
('t. eli' en be··

Skördeni
halm och rna har t~mts uti
mängden växtmassa stämmer ej (Jverens med tid i re erhi'Ul na.
klippning. De gödslade leden har i det senare fallet rskattats medan
ett omvänt fUr'hånande 9~flh;;r för ogöds1iJde 'leden. Den stonl skin·~

naden mel'!an rnäi ·~ed i\lH) tr'ol'lgen k'jil"'i).S att '·igg··
s~den är underrepresenterad i den klippta raden.

Kvoten mellan halm och kärna är ca l i L-l en respektive ca 1.3 i M-
leden - således ingen illnad mellan og~dslat och gbdslat.

~HlaHen är högs ti sköY'depy'odukterna fr'ån mu n jonJE:n. Halmen 'f nnehån er
dubbelt så mycket kväve och kärnan 50% mer kväve än motsvarande fraktio
ner frän lerjorden.

Skönjesiffrornas variationer beroende tämni smetad peglas i
N-, 'irtnt~hirll et ~ eftersom SiJinma vi:irden l"ör ~l,·hal ter anv~inds" konsekven'"
sens skull förefaller rimligt att lita till v innehåll
frän B-m-rad i det di krivna utveckli förloppet grödan,
Mven om skördeuppskattn m2-y mer tvisande.

7.3. Kväv tiden

Utifr'ån mätni
kan N~fl i
smf! stor-lek ~it

I fig 13 och 14
r "1 il 1 sammans 'l 'I
system med ytan ett
f5rändringen under

oJ; t'idpunkter
l fl II i '''''fIrJ'· rfktning

ingarna i jord och växtmate-
." ·""'.'·'·'r,~' S -i tua ti oneni fiiark-växt'AA

Kurvornas lutning svarar mot
en,

N-situationen i lerj sbkets oli jr likartad i slutet av
april (fig 13). Led A (obevu ckt) och summakurvan för led C (be-
vuxet. agödsl ) följs ks~erioden. Den dppna obevuxna·ytan
(led B) har en något flackare kurva medan gödslade ledet uppvisar
snabba föriind,(,trt9ar med tyd'!'ig max'inri·· och rrrirdrnipunkL Från och med
juli månad är förändringarna likartade i de olika leden även om utgångs
nivåerna varierar.

På mulljorden (fig 14) saknar kurvan arighet bland övriga. Den
pekar stadigt uppåt utom i början av juni då i~ l1et övriga led ökar
ma'rkant. I nästa period Y'o'lh~tna omb,ytta,v'i1ket trongen kan sättas
-i samband med ni~derbbrdsmängdenkL och med august'j är för'loppet 1i k-
artat i samtliga l

Förändringar i mark-v
tet av in- och utfl
mot förluster av o i (lr t ..

santl ade N-- t 'i 11
genom 9ödsl'j neJ

äy' nettor'esul ta
mineralisering vägs
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16.

ti den har NH4°'N fördubb 1ats och N01~N ökat med ca 5 ppm. Enda undanta
get utgör alvproverna där mängden l'J03-N är i stort sett oförändrad.

Resultatet från destillationen överenstämmer således bättre med den ka
lorimetriska bestämning som gjordes i färskt extrakt ett halvår tidiga
re, än med den som utfördes på senvåren. Någon slags förändring tycks
därmed ha skett i extraktet under lagringstiden.

8.1.3. Reproducerbarhet av analysvJrden. (C)

I samband med att avvikande värden för N-innehåll kontrollerades kunde
resultaten från olika analystidpunkter och olika extrakt jämföras. Kon
trollen utfördes i extrakt som lagrats under ett halvår eller längre
samt i nyframställda extrakt från djupfrysta jordprover. Tab 14 redovi
sar ett antal ler- respektive mulljordsprover som är representativa i
sammanhanget. Vad gäller lerjorden ligger värdena från de tre olika mät
ningarna väl samlade i flertalet fall. Möjligen är kontrollerna i medel
tal något högre än det ursprungliga NH4-värdet.

Mulljorden uppvisar likartade eller med lagringstid något ökande värden
för N03-innehAll. ökningen är störst för jordprover från de övre skik
ten. NH -värdena är däremot mer än dubbelt så höga i lagrat respekti
ve nyfram~tä'll t extrakt jämfört med det: fär:ska ursprungl'iga, extraktet.
Det är därmed omöjligt att avgöra om ursprungsvärdet är korrekt eller
ej. Samtidigt är detta bevis för att jordar med stort organogent inne
håll undergår stora förändringar vid längre tids lagring. Samma förhål
landen gäller också för ett kyllagrat extrakt.

8.2. Diskussion

Metodtesterna visar att min-N-bestämningar i mulljord inte utan vidare
kan utföras enligt de riktlinjer som tillämpas för fastmarksjordar. Till
vägagångssättet måste troligen förfinas på flera punkter för att en be
stämning skall kunna ge tillförlitliga värden.

Fryslagring av prover frän mulljord har i metodtesten resulterat i för
ändringar i min-N-sammansättning och efter upptining har dessutom ökade
N-mängder kunnat konsta . Selmer-Olsen et al (1971) har studerat la9-
ringstemperaturens inverkan innehållet av min-N i tmarksjordar.
Djupfrysning befanns vara den klart bästa förvaringsmetoden. Ingen stör
re förändring i N-innehåll konstaterades därvid efter 14 dagars lagring

'd 2,")°('Vl - _oJ ,.

Dessa resu1ta t stämmer v~ll överens med här utförda kontra 11 ana lyser i
nya extrakt från fryslagrad jord. Värden för lerjorden avviker inte
mämnvärt från tidigare erhållna medan mulljorden ger kraftigt förhöjda
analysvärden av framförallt NH4-N. Jordprover från mulljord bör därför
extraheras i färskt tillstånd snarast möjligt efter provtagning. När
längre bds lagring är ofrånkomlig, b()r djupfrysning fi5'ljd av försiktig
upptining i kylskåp e d tillämpas.

Även extrakt med 2M KCl visar sig känsliga för längre tids förvaring.
Både N0 3-N-delen och NH4~N-delen ökar med tiden i mulljordsextraktet.
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Kanske innehäller mulljordsextrakten lös ämnen (j färgningen) som
ger filtratet en suspensionsliknande ktär. Detta bör bli föremål
för fortsatta studier, För dagen tycks en ana lys av fil i när'a
anslutning tn 'I extraktion vara bäs sättet minimer'a en.

överenstämmelsen mellan kalorimetrisk metod och destillation är accep
tabel för standardlösningar men ej'vad gäller mulljordsextrakt. Jämfö
relsen kompliceras av de f(jrändY""ingar i N~"irmehål1 som skett under 1ag=
ringen, Förhöjda värden i förhållande till första bestämning kan kon=
stateras från såväl Technicon autoanalyzer som destillering. ökningen
är dock utan jämförelse stör-st i det första fanet. Bremnet' och Keeney
(1966) anger i sin beskrivning av destillationsmetoden några fördelar
med denna framför kalorimetrisk bestämning av min-N. Färgade extrakt
eller extrakt innehållande jordpartiklar stör ej metoden, Även suspen
sioner kan analyseras.

Mot bakgrund av u iftet förefa -rl ey' ri In l i gt att anta att de
förändri ngar' som skett ex såväl nri n'''N som andr'a typer av
fören'j ngar' < Endast mi n~r'!"-,förfindd ngav' "h'j"",I,d-,'",v' med 'U n at; ons=
metoden medan den kalorimetriska ana störts av andra ~m-

nen och därmed levererat förhöjda studier i dessa frå-
gOt" är nödvändi

Vilka ana'I\.I<;',lrl~'r!P,n
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prover som f\"}/s '!
hand ha påverket ordprover frän
ning pga variationer i l ingstid.
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Metodstudien har
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11c1l':5 ur jord
kan i första

men i olika utsträck
lationerna mellan olika analysvär-

11 under försöksperioden verkar

Ursprungsvärdena är lägre än eller lika stora som erhållna värden från
destillationen och bör därför behållas i redovisningen. Någon justering
kan inte göras eftersom den exakta nivån inte är känd. Siffrorna f tir N
mängden i mulljord får därmed betraktas som i första hand relativa. Tro=
1igen ger de ändock ett hyggligt mätt på storleksordning.

9. DISKUSSION

9. l. Kväveutbud

En grödas N-försörjning baseras på den samlade mineralkvävetil1gängen
i marken under växtsäsongen. Utbudet bestäms av min-N-förrädets storlek
vid växtperiodens början jämte förekorr~nande tillskott eller förluster
av min-N fram till periodens slut. Tillskott sker i form av kvävegBds
1i ng men också g~mom den nr] nera 1i seY'i ngs s som UtfCk~:i av markmi k
roorganismer. Mineraliskt kväv? kan dven tillfBras genom 11 eller
med hjälp av kvävefixerande mikroorganismer. men i t sträsädesdomine
rat odlingssystem aiftas de vara av unde\Aordnad bE~t'ydelsei den totala
N=til1förseln. MineralkvävetillgAngen kan minska genom att lättrörligt
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Förändringar i markens min-N-förråd orsakas därmed aven rad olika
delprocesser. I flertal är markmi arans verksamhet av stor be-
tydelse. Samspe'! med oV/'-iga markfaktm'er~ klimatförhå1Ja men
även odlingssystem och odlingsåtgärderna påverkar det nettoresultat
som utgör grödans kvävetillgångar. Dessutom kan grödan i sig förnlodas
ingå i interaktioner och därmed själv påverka utbudet.

Min-N-förrådets storlek ger en övre gräns för en grödas N-upptagning.
Hur stor del av den möjliga potentialen som verkligen utnyttjas kan
troligen variera. Kvävets fördelning i markprofilen och grödans upp
tagningskapacitet, ytterst väderleksbetingelserna, bör vara avgöran
de. Arsmänsvariationer kan därför förväntas.

9.2. Markförräd av mineralis kväve vid
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F~rdelningen i profilen som hel mellan NO -N och NH~-N Jamn i ler-
jorden medan NO_-N överväger i mullj S~harpf (1917) fann huvudde-

• ;$,

len av min-N i Torm av N03-N under iellt i samband med
stor'i), förråd.

I mulljordsförsöket är len NH~ vid de följan-
de provtagningstillfäl lena. lind~rl NHn-N kan anho-
pas vid 'låga jordtempera nitrifi t'lonsste\)ef"i mikro-
biella mineraliser'in9sprocessen långsammare ammonifik:ationen.
Detta är en tY'olig förkl t:>'F'h'''~'C;;i',m '!:.:;iinsls:r farms kvar
och vattenmättnad rådde vid tillfäll
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Under försorrunarens <lopp minskar mat kra <igtför a nå mini~

mum redan i början av juli månad. Det ogtjds<j ledet pli mulljord når
dock lägsta nivå något senare. Det 11er därför som om grödan re-
dan vid begynnande axgäng nått ett nedre gränsvärde för N-upptagning.
Profilen är vid denna tidpunkt i det närmas tömd på växttillgängligt
kväve. Kväveförsörjningen blir därmed fortsättningsvis helt avhängig
av mineraliseringstillskottet.

Liknande resultat har konstaterats av Lind~n (1980. 1981c. 1981b) samt
av Hvelplund och 0stergård (1980). Såväl Scharpf (1977) som Diez och
Sommer (1979) rapporterar en lägsta min-N-nivå vid 20-30 kg N/ha från
juni månads mitt oj västtyska höstveteförsök (10 veckor efter vegeta
tionsperiodens inledning). Denna nivå nåddes oberoende av gödslingsin
tensitet.

De tyska observationerna överensstämmer väl med förhållandena i lerjords
försöket. I såväl det gödslade som det ogödslade ledet återstår ca 25
kg N/ha i början av juli. Vad gäller mulljorden når D-ledet 115 kg N/ha
medan led C uppvisar 145 kg N/ha som lägsta värde.

De gödslade leden når samma eller t o m lägre nivå än de ogödslade leden
genom en större N-upptagning, men också pga att de förO!orat kväve. Det
senare kan konstateras utifrån summakurvornas (Mark- och växtinnehåll
av N) fallande tendens (fig 13 och 14).

Kväve i matjordsskik tas enligt fUrsöksresultaten upp tidigt medan
djupare beläget förråd kan utnyttjas först i ett senare skede av grö
dans utveckling. Föv'sommartorka kan vara en starkt begränsande faktor
för N-utnyttjandet (Lindi~n 19B1a), Den relatoivt korta tor'rperolod som
rådde under maj ~ juni bör inte ha försämrat N-upptagningen i stort men
har kanske orsakat negativa fördröjningar av N-leveranser. I de gödsla-
de leden hi'H~ N~givan genom f'admyllni givit gr'titlan en god start, tor-
kan till trots.

I lerjordsförsöket har rötter konstaterats i hela profilen ned till
120 cm djup för bada försöksleden. Figur 6 visar också att även det
djupast belägna skiktet tömts på sitt tillgängliga min-N-innehåll. En
ligt Linden (1979d) når rotsystemet (höstvete) ofta ned till djupet 1~5

m i lerjord, vilket därmed kan ge ytterligare N-tillskott.

I mulljord trängde enstaka rötter djupt ned i profilen genom sprickor$
medan huvuddelen återfanns i de övre skikten. Troligen var vattentill
gången så god att grödan kunde klara sig med ett grunt rotsystenl. Någon
nämnvärd N-upptagning ur skiktet 90-120 cm förekom inte heller enligt
fig 7-10. .

Skillnaden i N-restmängder mellan de båda mulljordsleden kan möjligen
ha sin orsak i respektive rotsystems omfattning. Den gödslade grödans
rötter kan tänkas genomväva profilen effektivare än den ogödslade grö
dans.

En nedre N~upptagningsgräns har. som tidigare nämnts. konstaterats i
flera andra undersökningar. Linden (1980) anser den vara jordarts- och
grödspecifik. Otillräckligt rotdjup eller ofullständig rotgenomvävnad
är tänkbara orsaker. Vidare består restkvävet till största delen av
svårrörl igt NH -N ~ som tycks påverkas mycket 1Het av skeendena i mar
ken. Som ytter1igare förklaring framför Scharpf (1977) och linden (1981a)



att min-N kan förekomma t icke växttillgängligt vatten.

När profilen tömts på u
oförändrade fram till s
ras i mulljordsförsöket.
en i de båda lerjordsl
N-förluster, troligen orsakade

det nännas
konstate

N-upptagrd 1'19'·
t o m av

Genom att beräkna förändringarna i markväxt-systemets min-N-innehål1
över vegetat'ionsperioden edlålls ett rnått på nettotillskottet (tab 10).
Som tidigare nämnts är mineraliseringen ett delflöde i systemet och där
för svår att kvantifiera. Det för en grödas försörjning intressanta
är dock endast nettobidraget, dvs mineralisering minskat med förekomman
de för tus tel~.

Nettotillskotten i de gödsl
ringens nettobidrag om
av tillfört kväve maskerar
nettotillskottet.

De ogödslade leden ger
temets enda inflöde.
troligen ocks.å
ana lyser'as. De
omfattning.

En l-j gt tab 10
något 5 törTe
na obevuxna
matfakto'rer
förluster än

leden kan inte anses motsvara mineralise-
lkvävet i systemet. Fdrluster

neraliseri genom att minska

mineraliseringen är 5Y5-
1 enklare och

innehåll behdver
i olika stor

eller t o m
obevuxna. Den öpp-

, på att kli~

eller orsakat större min-N-

De nrinera·liser·ingsf(5rhål·land(~n som
vuxe'n yta tycks här 1edes. vi-i'l
fiL

lerj under en täckt obe-
si tionen i en bevuxen pro-

Samma resultat redovisas Ge å av Bijhmer ) o Det är dock inte
givet att mineraliseringsförhållandena båda fallen. Samma
slutvärde kan ha nåtts men i minerali ngsförlopp, vilket
därmed fått en kompensatorisk effekt. Vilka faktorer som varit avgöran-
de är svårt att fastställa. Vissa turvariationer mellan de båda
försöksleden kan tänkas förekomma. k llnad i tenhalter kan konstate-
ras för i första hand matjorden ( 15) men om sa tillräckligt
stora för att påverka minerali ngen är svårt att säga. Mikroklimatet
1 ett täckt obevuxet led kan tänkas i vt på mineraliserings-
processerna. I ett bevuxet led kan mi utnyttja kvävefattigt rot-
avfall i sina synteser och därmed undandra mineraliskt kväve
från systemet. vil av rd (1980).
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",,c',f·,·n,,,·, nE:Ta l'j ser! ngen. Det
i arighet i

ledet istäl
!sen ä.r 021'-

Mulljorden uppvisar
mycket höga
öVY'iga ogöds 1
l et niiy'mai"c
l ig" Taktik
neraliseringen llande
till öppna ytor, Ii ma (16) är g(:nom~läen-

de högst i A-ledet medan l samsttimmiga v~rden kan konstateras för
övriqa ogödslade led, Utfä<1 n'ji det k ledets ytlager tydel~

vidare på att en kapin upptrtlnSpOtt av k0<Y1 fört med sig
min-N frän djupare 1 . Det senare har konstaterats för träda
under torra förhåll en (Lind~n lYB1a).

Det är svårt att uppskatta mineraliseringens storlek i icke täckta
mulljordsled. Nettotillskottet i slutet av juli skiljer sig markant
från beräknade värden för' augusti i ngerL Kväveförråd ver"kar
utsättas för rycKv'isa förändY'i också be) s av km'vorna
i fig 14. Väderleksbeti serna ett stort inflytande.
Exempelvis sammanfaller den rikli i mänadsskiftet juni-
juli med en kraft i av . Den s igt uppåtgåen-
de kurvan för samtidigt att mineraliserings-
potentialen är myt

KUY'vonlas lutrd
ens hastighet
ta ler'jordsl
och jun (tig
j u! i toppen, I
samt'id i gt som
kan vara i~« 'j

nettomineralisering
'''',J'-'fL,tei ngen i det täck'"

rnaj , maj/juni
tj '11 maj- och

negat'iv
ors aJ: tfll detta

Det är möjli att nera
lufttemperaturens li r.
1i ng betyd l i f19t J ~ v'll
fuktighetsförhällandei har rel

f t följer
t:ennDE~rtlT:! I~PI1S lltveck~

I/"'/"N;'I", t ex

I danska försc}k fann elp<!u (~9Bo.) ..ing~n en~r endast
obetydl ig mi nara li sf)ri n~l under' Lip" LenO\"tlSforsoket Visar dock
en liten men tydlig ökrl'inq i (lJ n:: skikten, I mulljordspY"O'fTlen
ökar min-N-innehället 19t i motsvara skikt men här har vatten-
rörelser varit vanligt kommande.

9.5. Kväveförhls

främsta orsa till avvikelser i min-N-tillskott
. Väderl tingelserna spelar en avgörande roll
tiickta UT'''''''''', som s rnat nederbörd och 'j n-

dä som noll-l skull

Kväveförluster är den
mellan olika försöksl
i detta sammanhang.
strålning, betra
inte helt u lu

Tota'lt över'
ytorna (tab
"leden och t
te drabba av
t i 11 gån~j och

obevuxna
i slacle

lerjorden har in
nd mellan
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us samtidigt
lsammans med klart

Ut'!akni av
ingen förskj mot (fig
mulljorden finns vissa rheten
tenzonen ned Idi a Dn"i',v"'''lser S 'igt
skikten varför även upptransport av min-N kan t~nkas ske.

t eftersom
6). I

grundvat
djupare

Enligt Lind~n (1979d. 1 la) samt lplund 0stergArd (1980) före-
kommer normalt ingen utlakning i bevuxen mark under växtsäsongen pga
h~g evapotranspiratian. På träda finns däremot risk för utlakning:
inget växttäcke tar upp vatten, en nstningsspärr bildas i ytans min-
N anhopas pga m-jney'alisering (Linder. '198'la). Försöksresultaten tyder
dock inte på sådana förhållanden.

Immobilisering kan inträffa mikroorganismerna utnyttjar kvävefattigt
mateY'ial som energikäTla. rV1im~ra1kväve byggs hl '1 organiska föreningar
iställ för komm':l, rna t'i'll godo. Som antytts kan för'loppet fort-
gå i ratzonen t fungera som
energikälla. I rimmobilisering bed8mts va-
ra av lHJderordnad (1 ) f ann i s -j no. urI""
dersökningar att ansenl1 ' i b~vuxna profiler
genom immobilis s ledes ingå i de to-
tala N- lus inte förklara
hela skillnaden mellan det ogödsla-
de 'lerj si

Derd tri
den. För
till °isk
en tempera r
(19I:fla)ö ki'Hl

vid +'10 C adl
är vattenmättad. Dessa
ligt'tab 3. Eftersom i
kunnat konsta
'iuster skett
ko.11 förmodas
mängderna kri mänadsski
nettominskning av min-N-til1

Bland icke
na 'leden, Dessa
jordsledet är förlus s
1igen beroende pa nederbörd
Här förefaller temet mer
säsongen. födlå,!'ia
dE~t,

Den-j trifi kati on
gödslade 1
gbds'ling, S
nan grödan hunnit
nolikt förloras genom
nå'f'IHoste Wmts" fl nns

tionsperio
as tillgång
tighet) samt

av L-i nden
ing tedan

då marken i övrigt inte
Q m slutet av maj månad en
respE:\ktive irrunobilisering

len av förekommande N-för-
denitrifikation. Marken

s nederbörds-
tidigare nämnts sker en

båda söken under denna period.

genomgående störst i de obevux-
$ för'lus o I ler<~

~v väx oden (fig 13)s tro-
i kombination med anhopade min-N-mängder.
ins ilt och variationerna stora under

ller DC ä för det ogödslade bevuxna le-
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ytterli en 1ig
Nömmik 1 ). /\rmnoni
gödse 1medel ) ,
ansel" att ["~i

med
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nOt} i jordar
qvnnat reak-

f Eil'1us som

Det totala kväveutbudet i en 120 cm dj~p profil på lerjorden beräknas till
ca 95 kg N/ha, där 45 kg N/ha utgör min-N-förrådet vid vegetationsperio
dens början och resterande 50 kg tillförts genom mineralisering. Ungefär
25 kg N/ha inte tillgängligt för grödan, varför den utnyttjbara delen
av markens min-N- llgångar i runda tal 70 kg N/ha. Denna siffra över-
enstämmer vin rned den ogödsl grödans upptagr.-ing som beräknats tf! 1
69 kg N/ha i slu av juli.

Lerjordens min-N-till
av 110 kg gödsel-N
grödans avkastning

körden
med

ti -I 1skottet
än hälften av

t'il!gångar.

tv1ul'j jordtms N"
från vårens förråd
denna min-N-mängd
rotsystemet inrä

ca 300 kg N/ha
kq N/ha. Av
grödan. Med
NI
rnedan en N-

neralkväveförradet
till skottet an·~

vil ä bekräftas av
l viss del medföra förhöj-

Av
giva av kgl
svarar dtirm(:;d
vänds tf! 1 s
grödans. höga
da protei 'I

Jord.ens tTri nera 1kv~iveförråd
nas N-försörjning.
sen av det totala utbudets

värde för grödor
rEdat-iva betydel~

Kväveupptagrl"i ngen är" koncentr'erad ti 11 försommar'(~rL Det nri n-,N som fi nns
att til "Igå i SeMI"e skeden mindre bE~tyde'lse för skördeutbytet än för
N~ha1terL Grödans initialu kling tyc av god Hrin-'N~till~:Jång

enligt haltkurvorna i g 11 och 12. ljande intensiva N-upptag-
ningen tyder pA vi lättillgängliga min-N-förråd. Mineralkväve
måste därför finnas i i till kli mängder utan också på rätt
plats vid rätt tidpunkt,

Vårens mineralkväveförräd
beläget~ ges
en eftersom det
Efterhand som
större betydels(~.

('1979c) samma

ättning att det är djupt
<::"';""Pl!"!<:: U 11 skottet under' växtsti.song

ta N'"behov.
tillskottet allt

en'!igt Linden

Mineraliseringstill
1"'(:: stmängderna

värde åt då
i py'ofi ') en,



Något sarnba
existerar i
gång(~n oms
samhets vn
"1"1 sys

'llskottet
t av till

1smer's verk~

'landen samt od-

Värens min- e medan mineraliseringspoten-
tialen kan ensidig s odling. För
att kunna verkliga bidrag till en
grödas N- som kan justeras
ter variationer i förfrukt och under växtsäsongen. På fastmarksjord-
ar syns dessa mätningar med fördel kunna göras genom min-N-bestämningar
i en obevuxen kt profil,

För mulljordar tycks en något omständi metod vara n15dvändig. Hkrå-
av min-N bestäms i en bevuxen profil jämte grödans min-N-

innehåll vid avslutad N-upptagning. erhållna dessvärre
endast en grov skattni av nera1i5e1"1 minst pga ana-
'lyssvårigheter .

l O. SUfV!!v1l1,Ry

There is increasi
1'izer
(NH-N4knovm
tion
to
organic 1
of the rn-J neral
a'iso discuss

In 1980 two eld iments were carried
eastern part of centra'] Sv-/(::den ,r

in Sweden. The fert1
mineral nitrogen

H ,",ro\,o f 9 little is
its contY'ibu-

j s an effort
so;ls - an

season. The importance
of cerea'] s '1 s

near Uppsala, in the

The experimental si were si ted on an organic l and on a clay
s011 quite close to each other, Mainly careals had been grown on both
sites. The experiment consisted four treatments:

A. Uncultivated, unfertili and covered with a roof.
B. Uncultivated. unfertili
C. Barley. unfertilized.
D. Bar1 111 at normal rm levels.

So11 sampling \tJi.l.S conducted every 2 \iJeeksfrom enr"ly sl~ping until just
after the date of harvest. Samplas were taken from four layers down to
a total depth of 120 cm.

During the growing seasan, plant samples were taken from cultivated plats
together with the 5011 samples. At t me. an additional 12 m2 of
erop was eut.
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Investigations mineral status in organic 50i15 have not been
condueted earlier by the vision 11i . nee the analytical
values for the oraanic 5011 were found extremel high. a test of
the method wnecessa. rall th distillation
technique and the Technicon Autoanalyzer that colorimetric
method probably gives correet determinations when ana1Y5ing organic $oils.
However! exposing organic soi1 s les or r extracts to changas in
temperaturs and/or longterm sto oftan rasul in dramatically altered
analytical ues. mi -N the organic so11
presentad in this probably slightly doubtful but ap-
proxhnately
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12. TABELLER OCH FIGURER



Tabell 1 Växtnäringstillst~nd och texturell sammansättning i lerjorden (l) och mulljorderl (M)
skiktvis ned till 120 cm djup .

.
Nut/['{Jln:t .6:ta.tu.o Md tex:tutrai c.ompo-,:,.i./.....i..(m.. 0t the. c.fay .M.i..i (L) an.d the. oJtgan.i..c. .6o.i.i (M J.

skikt jordart pH P-AL K-·AL l~g-Al

(cm) 100g ass mg/l00g ass mg/lOQg
Mg-AL

faye.Jt .o o;')l type. jOl~d 1 ) CfM-& jord l J cf..M.o jord 7)
-----

Z\
l 0-30 mmh mj I

6~7 ":( T T 20$8 IV 21,6 0,96~. iL

L 30-60 mj Sl3) 7 ~ 1 3,6 i T 16,3 IV 24,5 0,66;.1

L 60-90 MSl4J
7~8 2 II 18~5 IV 30,0 0~62

l 90-120 ~1SL4 ) 8.1 4~2 III 25~3 IV 41~o O~62

M 0-30 M 5) 6,7 10,0 IV 15,8 III 92,0 0;;.17

~1 30-60 t~ 5.J 6,8 3~6 II 6~8 TT 139,0 0,051-

M60-90 1 ~1 6 J 7,3 1 ~ 6 I 8,5 II 188,0 0,05

M 90-120 LG 7) 7~3 2~7 II 20,0 IV ,o 0,26

1) a.i.k-dk.i.e.d .oo.i..f..
2} .o.i..f..tlj heavy efo.y, 3-6 pe.Jtee.nt by we..i..ght 06 humw~

3) .o.i.tbj he.avif efmj
4) Ve.kij he.a.vtj cJ!.o.y

5) hu.mu.o .ociJ!.
6) c.l!.ayey humu.o /!>o--if.
7} c..f.aye.u rmtd



Tabell 2a Nederbördssumma (mm) på försökspJ atsen och vj d UHun8 ji:imte Emtalet reqfldagar
vid Ultuna för perioderna mellan provtagningslidpunkterna.

Sum 06 p~ecipitation {mm) 6o~ pe~iod4 at the expe~imev~f ~ite and at
Uftuna meteotuJf.agic.a.f. ~t.a,tioi1., Numbe/1. 06 ~aiVl.!1 daYl; cr.;t. Uft..una •

.,--------------

period dagaT' J.

per_l.oden
nu.inbe!1. Ot

day>!; in peJl,Lod

nederbörd (
p!tec.ipi:t.cttA.on

försökGplatsen
(LXpe)l.,fJnel'l.ta.f ,site

Ultun8

antaJ reg!....jOFHJ2r
vid UltuflQ
vw,mbe.i[ 06
day /.) of Ut;{:'Wia

---_._----_._-_..._--._----_._--------

80-05-07 - 80-05-28 21 5 2 4

80-05-28 - 80-06 6 lQ ?(:; 26 4l~ ~-'

80-06-16 - 80-07-09 32 62 9

30-07-09 - 80-07-30 21 jr.:: 62 3r::l

80-07-30 - 80-08-21 22 72 106 9

80-08-21 - 80-09-03 ,.-, 44 24 7,.)

80-09-03 - 80-09-18 15 41 40 9

80-05-07 - 80-09-18 135 3'18. 322 45, ,

~-- ~--~.------
--,._._--_........-.--~----_._....,.., ~',.-":':", •. <-



Tabell 2 b

f\Jedel'böl'd (mm
jtHnte medelta.

vid Ultuna under sommarhalvÄret 1980
fbr åren 1951 - 1980

Pju?c~pLt(~t~.on tmmj dWt,iVLg the. -6um"ne/r. 1980 and OH ave,fLage.
60/1 :the. P?,fLi.,oci 1951-1980 a.t tUtUY/{x m({,:te.ofLofogJ..c.a.f. /,;;t.a:tJ.OJ1.

år manad
yeaA month

april
Apl[.i.f.

maj
MaN

junI
JurI({.

juli
Ju.fy

auCJ
Aug

L)C-:pt
Se.pt

april-sept
Ap/f..U.-Se.yJt

1980 38~5
,- I-

83~1 62,0 126,6 71 ~8 387,5J~:)

1951-1980
mede'] ta 'I 28~(i 3'1,7 44,~ '1 71 $ 1 65~9 S2,9 294~3

av (?'fLage,



TabeLL 3

Jordtemperaturer (DC) vid Ultuna kl 07 80m medeltal
fbr perioder. (Gr~smatt3 på styv varvig lera).

AVeJLagtc ,sua :tempe)[alu.Jte. (oe) cd 07.00 (Lm. 1\0;'(
pe,/t~,ocL<:" (Ue:tUi'W /Yl(L:te D1wt0!1 {.('.cd. I.lta.:J,:/OVL» heJwy c.tay).
, .

p(~ri ad

5 cm 20 cm SO cm 100 cm

'1980

april 1= 10 0, l ,-O ;3 ·-0 ~3 0,4
Apt.Lf 11-20 1,5 1•o 0,0 0,,4

2'1 -30 2~7 2,3 O 0,4-

maj 1.. 10 3,8 4> 1 2 ~ '! 1, 1
May 11-20 6,2 6,5 4,6 3, l

21-31 7~8 ?~9 6,2 4~8

juni 1-10 '14,1 13; 2 9~!) 6~8

JLUIC 1'1·-20 14,7 14,8 12~0 9~3
2'j··30 14. 1 g)2 12~2 1O~l

juli 1-10 H"l 15.0 13 ,0 1O~9
Jury '11,-20 '15,,2 '15; 4 13 ,5 11 ,6

21-31 16.6 16;8 14,6 12,4

aug l-lO 16,9 17 l2 15.5 13 ~4
Aug 1'1 ··20 15" l 15.7 14~7 13, il

21-31 13,3 14~5 14,2 13~3

sept 1-10 'l3 ~ 4 14 ;! 13.5 12,7
Sept 11-20 'I 2 ~ l 13;2 13~2 12 t 7

21-30 11 .3 12, l 12,3 12,1



Tabe 11 4

Tidpunkter fBI' provtagningar och behandlingsmoment.

80-04-23 jordprov L

05-07

05-08

jordprov, sådd och gödsling L J.'JO,i.~:~,Mmp.ttHg, J.'Jow-i.I'1.g a.nd
6eJ1t-L.t{z.{.ng L

05-19 sådd och gBdsling M

05-23

05-28

06··04

ogräsbekämpning L + M

07-30

jordprov och vtixtpr'ov L -+ M -!JoLt,,, and ptnnt-Mmpf.{ng L+M

Jordpl'~ov och växtptO\l l + M .6C<.t- (Uld. pfal'l.t-J.'JcW1):7Läl.g L+M

vo lymvi ksbes tämn; nq L 'l'- M de.;;(:(ijtm,inccUo11. on bu.tk derUJ.{.:ty
L+-M

j ordpl"ov L + M

väx tpr~OV L + M

08-21

09-03

09-11

10-01

skörd av provytm~, växtprovel" L + t4 hCtJtIH'..,o.t..-i.J1.g, p.tan.t
,:scwlpfi.l1g L+M

jordprov M J.'Jo.a.-4ampLtng M

jordprov M-test -!Jo.<.f,-/.)cW'f!:Jfblg te./:,t M



Tl'ibell ';,

Volymvikt (g/cm3) fbr lerjorden (L) och mulljorden (M).
Medeltal av tre mätningar.

HCHR

rnulljordsled
:tJlea,:tment-6

lerjordsled
~:t?~nt~

LA LB Le

skikt
(cm)
lctye/r.

0-10 1 ~ 37 1,26 1~28 o~ 0,35 0.32

1O~·20 1,,39 'j ,53 1,38 Os 0,38 0,35

(:0,·30 1 ~42 0,38

30··40 1 .62 0,29

40=50 '1,62 ()~24

50-60 l ,,:)'7 0 9 22

60--70 'j ,50 0,34

70,-80 1,43 0,,45

S(}w90 '1,49 0;32

90-100 1,44: 0,55

100-11o 1,24 O~54

110-120 L 19 0.51

,- .~. - .._., - '_0 .- ,_. .~ -- .,- ".w_. .- ....." -- -- ._.

O~30 1,40 0,37

30-60 1.60 0,25

60-90 'I }49 O~37

90",'120 1,29 0,53

A: obevuxet, täckt

B: obevuxet, öppet

C: bevuxet. ogödslat



labell 6 Grödans utveckling. Lerjorden.

c.~OP dew.lopm.?nt. The r:.la.Jj 4o.iL

provtagnings
tiJlfäl1e
date. 06
4CL'llp.U.ng

led

tJrea..t
ment

utvecklingsstadium

gkOWth 4~gl!. (feeke!L~gl!.l

växtmassa
lufttorr

dt!ha
CLi/t-dll.i.l!.d
yi.eU

N-halt
g N/kg

N-pk°POk
Uon

N-innehåll
kg N/ha

N-c.onte.nt

l- 81-06-04 C "I, (2 bladi ojämn uppkomst pga torka och packning 1,2 35,8 4,3
. (f tl!.CLvul

D 1> (3 blad) 2.0 51,4 10,3
. 13 il!.CLvul

2. 81-06-16 C 3, {Il blad) svaga bestånd i traktorspären 6,3 25,2 15,0
!4 tea.vul

D 4, (4-5 blad) 11 ,7 36,5 42,8
[4-5 ie/lv12."')

3. 8HJ]-09 C 10.2. 22,9 1) n,3 25,8

D 10.3. 43,5 2} 16,7 72,8

4. 81-07-30 C n.2. 52,3 (9,o) 9,9 (47,1) 51,8

D 11.2. 103,5 (8,9)11.0 {92 ,4) 113 ,9

5. 81-08-21 C 11.4. ingen liggsäd 54,5 9,73) 52,8

D 11.4. fläckvis liggsäd 113,4 HI,1 3) 115,8

I mkt mögel J.>eveJte moutd
2 någa t möge l .oome rnouf.d
3 medeltal av separ-ata bestämningar för halm och kärna ave.tag/{. o~. deteJtmbW.t<.oll{, joll. -6t.tM' arld glta.{n Jte-l>pecuvef.y



Tabell 7 Grödans utveckling. ~Jlljorden.

Cl{OP devetopme.nt. The Ofr.ga.n.1c. -6c.i!.

utvecklin~sstadiumprovtagnings
till fälle
dlLtll on
.6ampt.{j~g

led

tJr.elLt
ment

gtl.Owth .~ge. !feeJ>..eILaJtge.l

växtmassa
luftton

dt/ha
a..iit-dJt..ied
y.ieid

N-halt N-innehåll
g N/kg kg Nlha

N-pJtapoJt.- N-content
,t.ion

1. 81-06-04

2. 81-06-16

3. 81-07-09

4. ,n-07-30

5. 81-08-Z1

C 1 jämn uppkomst

1) 1 jämn UppkJillst

C 2-'} (3-4 bl.d) [H ""vul 6,4 47.95 30,7
frostskador i

D 2-3 bladspetsarna 7,8 49,21 38,4

C Hl ganska tätt bestånd ffi. riklig ogräsförekomst 30,61) 28,28 85,5

iJ 10 tätt bestånd 36,52} 29,54 108,1

C 11. 1 76,8 15,68 120,4

D 11. 1 109,9 15,83 185,0

C 11.3. ej liggsäd 77,1 13,953) 107,6

D 11.3. 50% liggsäd 113,3 14,873) 168,5

1 något mögel .borne moutd
2 mkt mögel .beveJte mould
3 med,~ltal av separata bestämningar för halm och kärna Ctvll/lage 011 de.te!l.m.&<a.t.ioM nOl{ .6tJr.aw wd g-ta.i!1 -te4pe_cUl'e.J:y



Tabell 8 Skörd av växtmassa (dt/ha) och kväve (kg/ha) 1980-08-21 - olika mätmetoder.

Al~-d~4ed yietd {åt/haj and ni~ogen ylefd \Rglhal 1980-0E-ZI - d4b5e~ent detekmir~on metitod~.

N-pJtopo.tUol1 N-con.tent
led sklirti åt/ha fiiet.d llalrnlkiirnJl N-haH gN!k9- N-ionenå11 kgN/ba_

8 Il! rad ~ow 12 III halm kärna 8 !il rad 2
1:>;tJ[(JJ.oigJi.Mi't

12 ffi

halm 1)+ kärna i ) halm il+ kärn~ 1) kär~l)3}
.f>ttlJJ.O g'l.l1.{n halm+kärna halm+kärl1a

/.>tJt1JJ.O g'l.aJ.n .6-t!l.1JJ.O gtMi't g!l.(L.{n ·~t"lJJ.O+g,w ..{n ·~~CiW+g!IC(.(n

le 54.6 58.3 29.g 1.06 4,2 14,7 52,8 56,4

UJ 113,4 101,9 54.6 0,98 4,8 15,4 115,0 103.3

MC 17.1 82.3 38,S 1,27 8,2 21,8 107,6 114,8

MO 113.3 91,2 42.1 1.32' S.eI 24,3 168,5 135,5

l} lufttorkad a4~-dk4ed

2) rensad vara. 15% vattenhalt
15% content 0& watek

l: lerjord
c.fa!j .soa

lit: mulljord
OkfjamC -5o-il

C: ogoosiat
W'!ue.ftui.tzed

O: gödslat
6e.'l.uUzed

3) tusenkornvikt (9) thCtUlIlHd ke·1net tr..'l?.zght i g i

le 63,1

UJ 51.6

MC 51,6

MO 53.7



I aLH' l J 9 [-j(-'rfiknlnqm- av nettntlJh,koU (kf] N/ha) i profiler un
dj~)en 90 och 120 cm vid två tidpunkter. Siffrorna inom
pnrente'i avser 120 cm.

Ca-tca!a.UolUJ 06 net add~-U.on 06 m·iJlell.a.e nUJtogen (llg N/haj
at tJJJO d-ifi6eJul.nt timc-6 ~OJl 90 c.m deep r~o6·i.ee4 1601( 7ZO c.m
wLthil1 b,~w:::ket).,j.

tIcIpunk!
dc).te

led
t't.C((t··
m<!.l1.t

Nql'ödiJ
(,-)
N··e/tOp

m.inNrest
Cd
-6oD!
m.{.ne.~ae-N

l1e.4t

minl\vål'
(-l
.!)OJ.f.
mbleJlaf.··N
-Ouppf.y-i.n
the -6p!l-i.ng

qödselN
(-l
bf?Jluti.
ze.k-N

neUoUllskotl
min N
net add-i.t-i.Of1
on m.i.ne.!l.a.e-N

1900~07-30 LA

U3

lC

LO

1980-08-21
/09-03 LA

LB

LC

1980-08-21
/09-12 MA

113

MC

MO

69

152

160

247

71

155

144

225

82 (95)

66 (77)

26 (3D)

25 (33)

420 (464)

284 (314)

145 (174)

117 (Hil)

89 (101)

65 (75)

26 (31)

27 (32)

507 (540)

349 (396)

204 (231)

173 (203)

36 (43)

37 (45)

41 (50)

36 (43)

269 (291)

307 (343)

282 (317)

262 (298)

36 (43)

37 (45)

41 (50)

36 (43)

269 (297)

307 (343)

282 (317)

262 (29B)

110

80

110

80

46 (52)

29 (32)

54 (49)

31 (32)

151 {lo7}

~23 (-29)

23 (17)

22 (20)

53 (58)

28 (30)

56 (52)

36 (34)

238 (243)

42 (53)

65 (58)

56 (50)

L: lerjord
cfau .~o·i.f

M: mulljord
Ngw!-Lc ~0U'.

A obevuxet täckt wlcuf'.:t.i.vated. cCJvel1ed
B obevuxet öppet w1c.uU.i.vated. uVlcovelte.d
C bevuxet ogöds1at bal1te.U. un6e.I1.t..i.f..i.zed
O bevuxet gödslat baltteu. tekt.i.t.i.zed



Tabel l 10 Nettotillskott (kg N/ha) i profiler till djupet 90 cm och 120 cm vj.o t\!~ t.idpunkter
samt föränar ingen ( .. ) under per ioden

Ner. addition of, mzne.f1.a.i nztlcoge.n (kg iVi p,tc6Ue.;" (j-gO c.m aHa 0- 120 c.m, cd
tuJa d-l66e.f1.e.nt /,>ampUng daA':v.>. Change.;., &:\ dtiJtii1g the pe.,~-lod.

led IL 1980-07-30 II I 1980-08-21 I 09-03 A 12 - IL
'- lo

90 cm 120 cm 90 cm 120 cm 90 cm 120 cm

LA 45 52 53 58 +7 +6

LB 29 32 28 30 -1 -2

le 54 49 56 52 +2 +3

LO 31 32 36 34 +5- +2

-
.._----_._...._---.--_._--

led I~i jfJ80-07-30 11M19aO-aB-21 I 09-12 ii, IM - lIM

90 cm 120 cm 90 cm 120 cm 90 cm 120 cm
--~----------~._- ---_._---- _.- ..--_.--

MA 151 157 238 243 +87 +76

1'5 -23 -29 42 -~ +65 +82::!~

MC 23 17 65 58 +42 +41

MO 22 20 56 50 +34 +30

L: lerjord
c.f.(lJ.f ;,oz!

M: rr.ulljord ,
o,tgavHC ;,O{!

fl<. obevuxet. täckt
B obevuxet. öppet
C bevuxet. ogödslat
D bevuxet. gödSlat

unc.(dUvcde.d, ccv!2ie.d
(mc.tci.tivated, Uf1C()vz,~<zd

baf1.iey, unaekt{f{z~d

ba,Jr.fey, ftet t.{-tzzed



T8bell 11 2Ut08:1t{ i YfC''i~ för ;;·lull.k:rdsrn-;"j\"Pf :·;(}ii' ~.jt :;:--:;

M..{neJra..t -N CUi'lte.}t:t. {[::g N/ho. J
t.empe;ta..t.u.JIe.~ Ana.eY6e.d w-ith Tec.hfi..i..cDn

o-tgcu',l{C 6ampEr26 w{th te

kllävefortl'l
t~!pe 06

rJ

NO,-N
;,

NO~-N +
.)

skikt
(cm)
{.ev.....ft?.k

0- 30

3D- 60

60- 9Q

90-120

(HZO

0- 30

30- 6G

60.,., 90

90-120

0·-120

0-120

provbehand1 ing {>1t2DtJ?1\U~{'

färskt prov
{~''l C·61: .6::zmp J' e

25,59

ESi"55

27 ;>56

5:> 13

124 ~93

271'81

17$88

'19).. 91

20,86

86,45

211,39

fryst prov
:~ 'u·zc.n U(!i'I:_,t<

25,87

52,57

21,13

3~77

1iJ3f:34

37 1103

22,,75

2B y 91

13,45

107 ~ 14

21Q}48

fryst och tinat prov
'; C':':~ n (1;;'('; J i~ '" ,';/

27 ,~a

55 s 33

22 :; 4c~

3,7?

109;06

38;;-?O

27,41

27 :.;~2

20 ~ j~)

113,65

222;< 7-j



Tabell 12 Min-N-bestämningar (ppm) i standardlbsningar med olika analysmetoder. lnoln parentes
uttrycks procent ~terfunnet N.

M-en.eA.ai.-N deteJti1l.{.n.atJ..oVlA (ppm) w-etA two di..6n12Jtent me-uwd--6 J..n. --6:taVl.do.)r.d -WlLtUOVL.-6.

PeiLc.en.-tage. 06 VI.-ibLCJg12..n fLecoveJted w-äh-eVL bf1.ac.i2et!L

._---~-_._----_.

test1ösninga.r
tef.,t .60lutiOVUI

l1ation d~~t).ftCiuon

nitrat (NU~ j ammonium +)
t ni

con au

) ar111TIO [11 um
+\

)

----------------------_._"----~.--~_._,,-----_.__._-_.---_.__._-------

nu

w

+ 9. ( ) 1) o;;' , 1)

+
19~,,76

1 )
f 00.0/\ j.
\..,r' "" /0 j 18 1)

+ 19 -I' ~ 46 ( \ 2)"\ ;; ( 8
?\
~} 'f g. ,-

L ) \ l 1 Q 11~
t w~. l' ......'

\
91 ~t) J

............ ~._... ~._,"'_'.__• ~. .~~. ..._.""'.__._v ._.~_~.•c ,_"_••_._...._.~..~ .~._~._.__·-_._'.......,._~__..,_.,~. . ,""'~__.~ ._'"'_.__...,_"._,.,_,_~ ~"'_._• ..........,.... ~._.,_~_._._"~... ._R _

l) medeHal av t'c'a I1.U e/Lage. o~ .1..1/)0 ano..fIIlJe/!:t
l'

2) medeltal av bes aV2)LCtge
l :th-'l.e.e CU1/dY I 5Cj)oL\



Tabell 13a Min-N-bestämningar (ppm - mgN/1 extrakt) l

vid olika tidpunkter (samma extrakt).
ljord utf5rda med olika analysmetoder och

Minekat-N detekminatiol~ !ppm-mg N/E extkact) 60k okganic ~~~pte~ with noa di6iekent
method4 and at dit6ekent time~ tthe 4ame ex~tact).

___iu_m_= NH4-~.__.

2,022 4z, 1,187

2,228 5 ~.205 2

2~228 4, 2"
-:;:
-'

2 5 ~ 115 3,623

2;,682 4~ 2~630

T. lyzer

prov skikt
cm trat - NO -N. 3__

--'--'-
M.mpEe Eaye!t

T. autoana lyzer destillation
d.L6tittati CHi

okt -BU arrL. -81 feb -81
,,.~.........<...._~.................,~..,,.

1 0-30 17 ~243 24 5 510 7
; $

2 0-30 14,883 19, 14

3 0-30 16%335 19~O65 15.058

4 19~058 24~510 19

r~ 60~90 7~ 7. 5, 1,of

okt -eD f1pril ~81

destil 'j aXHH1
di../.;, tJ.LCatI.cVi

I-eb -8 l



TRbell 13b ~1in-N-bestämningar (ppm
r,ch vid oliku

ITHJN/l extrakt)
Aestärnningar i

ord utförda med olika onnlysmetodef'
extrakt anges inom parentes.

Mi.-neJi..al-N de..:te.iun.zna;tJ.ovlA {rpm-mg NU e.x:tJLw: t J {jOk otl.gani.-c J.:,amr-ee..<> w-e.:tl1
, -'- rl' 6I -r -'-' '~t ',.r. . .,-. t· ':t l ' b b <-ana a/c. wl ne.Ji..en'\.- "'v(JYieJ.:,. Ve. .eJr.m"..i1Ct~A..cmJ.:, VI.f'.W e.X··(Jrac . liv".. u-1--cn Ji..ac"e.Lo.

:tUJO d.tt ~ f2J7..0.nt me..thod/:,

_._........_~..," ~_._-r._~ ,..
-

okt -80 il -81 msrs -81

T.

apri 1 -131 -·81okt ·~-80
'-_.-'

Nitrat - N

T. autoana
nr

SK1

.MmpLI2. Layek

f::
(}

7

P,J

9

w

11

0-30

30-60

60-90

60-90

19,875

19~965

7~

12~335

7)838

9~092

25 s

( ~

~960

7

11~ ~

'7
{ ~

9.
(9~330)

1'7 2. 5~115~ ! :r

(6 ~ -j )

20, 2$ 5~

(6~195)

fi -,
<

'-t~ '-' ,

9 'r ~ 650 4,

t~ ~ 2 ~ 187 ?
""'~

5 2~682 h:
oj

(6$

3 }.5

':i;
.,.j ~

"lc.. ,.

2 :'.

2J,812

_______.__~__ _ ~. • • ~._.. " ·..~ ~· ...___..........__~ _.,.... ,~ ....... n"~..............__ .,.~,_._._.._.~~ . ..__. ~.,. _



'ahell ·t4 ~1in-N-b8st,ämningar (apparat värden = ppm xO,,67) i lerjord U' och mulljunJ '.Jf i :.i.;,~.pfunq t ;C'~

extrakt (UJ och nyframstäJlt extrakt (n) vid olika tidpunkter. kDJnr!r;lt~rri.;d< Hi(-!70d ..

MbUUtai.-N dete}!/l'I-l.naUoM \ppm ;ca
and new extnact (ni at dJ.66e~ent

na~ czay ~a-i.z cu:d
Cofo,:.ime.tJt-i.c

~oie itl 0~iginai cxtkact {tf)

prov skikt Nitrat - NOJ-N

u:okt -80 u:april -81 n:april -81

Ammonium -

v:okt -80 u:apri 1 -81 n:april -81

53,47 54,03 56,64

8,77 8,43 8,77

8,13 7.89 8,25

5$75 5,89 5,35

ly 0-30

LIr 30-60

I 60-90
~IH

90-120

LV 0-30

Mr 60-90

fIlq 3CHiO
Åt

MIr! Q-30

30-60

60-90

127,99

36,48

247,81

76,21

22,28

130,08

37,26

314,58

78,48

21,75

131~35

41,85

299,80

82,27

21,22

29,31 28,79 36,27

7,63 8,65 7'}97

i ,02 7.,02 7<;64

12 ~ 13 1,74 12,24

37,76 70~9S 91,23

22,23 59,33 53,79

29,83 63,78 76 ~ 1Z

27,25 43!>D3 49,.34

49,86 74,53 64,19

----_.__._-_._------_._.._---------_... -._-_._ .....



v"n"JDh,dt.eJ', lJ ,,;tI,," i 1()() ej fuktiq jord, vH.I
priJvt"qnJDqsl.il JfÖJlcr:il. LerJOl'd (L).

CoV/tent!> o~ wCl.teA, g/100 g on mO,(J.>:t<>oi.l, O.t
di.(,(,eMJ1:l- .oampf..-ing dat<,..o. CtaLj .6o,{! IL).

led provtagningstillfälle date

05-28 06-16 07-09 07-30 09-03

LA r 23,8 19,5 19,6 '19,0 19,4 18,2 17,7

II 19,7 18,5 18,2 17 ,8 '18,3 18,0 17 ,9

III 22,4 21,7 21,6 21.1 21,4 21,4 21,5

IV 25,2 26,7 27,9 27,5 28,5

La r 23,0 17,4 19,5 18,2 20,3 19,2 20,9

Il 19,8 18,1 17,9 18,7 19,0 '19,1 19,6

III 22,7 21,5 22,0 22,3 22,1 22,3 22,8

IV 27,9 28,2 29, 'I 28,7 29,5 29,6

Le I 23,2 18,9 19,6 16,3 21,5 20,1 22,7

Il 19,5 18,3 18,6 17 ,6 17,1 17 ,7 19,0

!II 23.0 22,3 22,9 21,9 21,4 20,7 22,2

IV 28,5 28,5 28,1 29,4 29,5

LO I 23,5 17,4 15,2 21,1 18,4 22,8

Il 20,4 20.0 19,1 18,2 16,5 17 ,o 19,6

!iI 25,2 24,8 25,7 25,4 22,7 23,2 23,7

IV 30,2 29,5 29,9 30,6 30,1

......._._......~~~••_._~~~"••••h~~~~___~.~~__.~__.~_~~~~~~-.~_~~~•....,.,.~_"""'''~~~_~_~v~.

!. : I.C!i',!of'fi /1, Uhf~VtjX{·:·t ~ Ldckt wlc.ufUva te,d, cove~ed

fl O{)O\/llxPt ~ Öppl:~t wlcuft-<vated, Wlcow.ked
C 11(:\'U,\f'L, nqihif; tut bakta.lj, u.Yi(,extUi.7.e,d
D he\llI\eL- , qödslnt. bake",y, ~e.i(Uf,i.zed



Tal1t'll 16 Vattenhalter, q vatten i. 100 q fukUq jord, vi.d provtag
ninqDL ilJfi5.11ena. r'1ul1jord (H).

COHteHu 06 wate.Jr, g/1 00 g of, moL6t M.U~, at
di.f,~eJrent J.>ampl'.i.ng date.J.>. OJ1gan.{e .f,().i.e IM).

led provtagningstillfälle date oj_~~~~~Lng ___

81-05~07 05-28 06-16 07-09 07-30 09-12

MA I 68,8 65,4 64,4 63,9 60,5 65,2

n 70,4 69,7 60,3 68.1 65.5 71,0

III 73,9 72,5 71,3 71.8 68,1 71.2

IV 60.9 60,4 61,0 53,8

l'IB I 68,6 64,6 61.0 63,8 59,5 66,8

Il 71.4 70,0 68,1 69,9 67.7 13.6

III 71 ,o 69,1 66.7 67,6 66.2 68,B

IV 60,9 60,2 61.2 59,3 61,4

MC 68,7 65,3 59,6 63,5 57,7 66.6

H 74,l 12,0- 69.8 70,2 64.8 13&J

IU 75,9 74.1 71"1 71,8 68,3 74,2

IV 64,4 61,3 62,4 62,1 58,8

MO I 68,8 59,1 60,5 55.0 66.6

1I 74, l 73,3 71,4 68,8 65,1 72,9

nr 79,4 74,4 74,4 71,4 67,9 n,l
IV 68.6 64,4 53,5 61,4 65,2

'_--~',.~.. ~

f1:muLljorrl A obevuxf;'t, Uickt Ullc.utt.i.va.tcd, c.ovIHe.d
B obevuxEJt., öppet: wtc.u(.ti.vo..te.d , UYlcove.lte.d
C bevuxet., oCjöds.laj· baltf.e.y, un6e.1t·'i:.i.e.i.ze.d
D b,w \J "e t. , qödnlat baJtf.e.y , 6elt.t..i.f.L:ed
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A. Obevuxet. ej N-g5dslat och 5vertäckt med tak.

B. Obevuxet, ej N~gödslat.

C. Bevuxet, ej N-g5dslat.

D. Bevuxet, N-gödslat med samma giva som gårdens odlingar.

A. Uncu.e..tiva.;.te.d. Un.6i?/äJ.Li..ze.d a..vtd. cow)(e.d wL:th )7..00{;

B• UVI.CU e.tJ.vate.d p un6 C!.kt.[·e.i..z. e.d

C. Ba~iey, un.ne~tiiiz~d

V. Bevä'.e.y $ 6e../tt..i..f..-tze.d at l1o}t.maf nOAm te.ve.·tA

Flg. 1. Försöksuppställning med mAttangivelser (m).

Ve.6-t,gn Ofl ex:.podme.nt..ai fi.{.e..f.d. S.z.2: e/f, .{fl rrw..tVt-6.
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Fl g. 2, lufttemperatur ("C) vid Ul tUlla ( två rneter över markytan ). A- dygnsrnedel tal '1980.
B- månadsmedeltal 1980 och perioden 1951 - 1980.

A1../t te..mp2/tat1l.fLe. IDC) at Ul:tlu'ia \WJO mi?te./t-6 a.Dove.. -6oLe /suJznCtce.), A - ewe.Jragi?_
twe.nty - 6oU/I. -hou/loJs te.mpe'/W.;Lu/Le 7980, B - a.vc.fi.Ovge moväJ1fy te.mjJi?Ji.atu.iz.e. 1980
an.d fiot the. pe-/1..{od 7951··1980,
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Fig.3. TakkoDstt-uktion för täckning av p,-leden: träram av 11 liX 2" läkt (1). gavels1da 1
masonite (2). 4m X 1m presenning (3) samt takrännor ( • Ramens ytterm~tt är 4, X
6~Om och dess höjd över marken O,2m vid' en" respektive O.7m vid lltaknocken!',

Roan öM Qovetz..{.ng the A-pJ!..oU. tA tCv'ipauf..;"frl et i!J()oden f/1.a.rfie.wok}Z.)



UTVECKLINGSSTADIUM

7'21

2 Begynnande bestQckning,

l Ett skott (antal b1"d kan til1.äggas).

(agnborst.m just

3/4 av axet ur holk.

Axet just
synliga.

10.4

1(1.1

10.3 1/2 av axet ur holk.

10.2 1/4 av aX0t ur holk.

Fön, UppkOillS t .

Sidoskott bildade, blad ofta spiral"
fOlrnigt vridna.

3

Stadium

O

10.5.1 Begynnande blomning.

10.5.2 avslutacl i axets topp.

4

5

Begynnande bildning av pseudo-stam,
bladslidorna börjar förlängas.

Pseudo~stam bildad av slidor och
blad.

10.5 Axet he]t ur holk.

6

7

Första noden synlig vid basen av
skottet.

Andra noden på strået bildad, nilst
sista bladet synligt.

10.5.3 Blomning avslu:ad i axets bas.

10.5.4 Blol1U1ing över, kärnan vattnig.

11.1 Mj ölkmognad .

H Sista bladet synligt, begynnande
svällning av axeL

Sista bladets snärp just synligt.

11. 2 Kilrnans innehåJJ. mjukt men torrt.

) 1.:5 Kärnan hård (svår att bryta över
tumnagel) .

10 Sista bladets slida helt utvuxen,
axet svällt men ännu ej synligt.

l L t; Skördemognad . Strået dött.

Fig. 4. Stråsädens utveckl

GJi.OW:tJ1 .<;{:.ccgu; o fl

enll arge.
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Fig. 5. Skiktvis in~ehåll av mineraliskt kväve (kg/ha) i lerjorden (L) vid olika provtagningstillfällen.
S~ffror i,florn paren~es ,avser andelen N03-N ,+ andelen ,~H; -N. '.' ~'
IvU.mUra-i'.-fi c.ol1.te.nt (izg/ha) nOlL the. day -öo-tf fl.! -<'11. a-tt%e.·~e.nt taye.k-6 a,t dH!<.e.,~e.i1{. .tl..me..s.
The. (,.{.gwre..s w-i.th.i.n bkccdzeu ",?tOO) .the. amount ot NO3-N + the amount at

LA - obevuxet täckt uncuttivate.d COVl2.!te.d Le - bevuxet ogödslat battf.e.y
LB -- obevuxet öppet uncu.f;t.[va;te..d UJlc.ove.Jted . LD - bevuxet.. gödslat _oaJt.fey

1
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t-"1f3 - Obf'vuxet öPPP'f~ u.nc.u..f..t·<..vo~ted uneoveked HD - be\/u>:c1 -'
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Fiq6 eL Skiktvis innehåll av mineraliskt kväve (kg/ha) i mulljorden 0-1) vid oLika pravt.agningstil1fä11en.
- Siffror inom parentes avser andelen NO -N + 2!1delen NH/-N.

Mf.nerca.(-N conte.nt (kg/hal 6o,1 the. otB~c ;"ca (MI ,(I'I. 't.d66Q.!1ent at d·d6e.J[ent L-i;ne-&,
The. 6,{gU-'ie-6 wdh-il'l L1!lac:IzR.U ,~how the amount Ot N0

3
-N + the CZI7i('UJ-lt o{)

MA - obevuxet täckt uncdtZ;vated eov~~ed MC - bevuxet ogcdslat un6e~t{{~ZQn
HG obevuxet öppet lti1.cuft-i-vev-te..d w1c.oveJt.ed HD - bevuxet gödsI8t 6a/"lJ!..J2.Y 6e.,tt.l.f.i..ze..d
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HC 
j'·..ID - bevu},pt

l1H(})l€'1>:\Jo..:t.r.d cDve.ted
?.lt'lcu.ftl..va.te.d U,i1.COV2./;:e.d

Hi'!" - ot:,eVtlXf.'.t t.ackt
t1B - ObeVll\et bppel

Fig~ 10. Skiktvis inflehåll av mineraliskt kväve
Siffror inom parentes avser andelen
MJ..neJr..a.t.-M c.ont.en.t {kg/ha.l bo-t the. c
The. 6<gu./I.e.b w-ith--iH b/l.a.cke..t-6 .6hOf!~' th.e.
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Fig. 11. Växtmassa (g/m2 ) och totalkväveinnehAll (kg/ha) vid olika
tidpunkter. Lerjorden (l).
Ai./r.-dft-Led fj-Lefd (glm2 J cmd :total.-N c.onte.nt (kg/haj at
d-Lnfie!t.en.t .umf!-.o. The. c.loJj !:'oi.,.t (L),

Le - ogödslat J(_··_·~···X x--~_··~x

LD ~ gödslat ~-., <_.• -. __.•

* osäkra (S8 text och tab. 6)
dou6:t6uf t1i..guJLe due. .to mou.t.d

un60dJILzed
{] eJi.:t-il-Lzed



ng. 12. Växtmassa (g/m2) och tot.alkväveinnehåll (kg/ha) vid olika
tidpunkt.er. Mulljorden CM).
Ai~-dkied yie~d (g/m2) and tota~-N content {kg/haj at
di66ekent time!:>. The. oJLganie !:>oi.e (M).
MC ~. ogödslat u-~~x X-_·_·_-l{ un-6e.~:tl~i2ed

MD - gödslat ,"--.~-$.~'-'-.._$ 6e.~ti~1zed

* osäkra (se text och tab. 7)
doub:tfiu~ 61guke due :to mouid
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Fi.q. D. N-innehålI (kg/ha) .i systemet "mark(min-N) - växte total-N)"
till djupet 90 cm vid oUka tidpunkter jämte nedel'börcJs
data (mm). Lerjorden (L).
N.i.tAogen content (kg/ha) {n 40~!, 0-90 cm, (~ld .tn ekOp at
d.i.66e/1.el1-l: umrUJ toge.the.k wall pi1ec{p..i:tJ;r;t.i.Ofl dcUo.. The c.!atj
Ma (t).

mark: LA .. obevuxet täckt "---~,, U-ilNtU.tvate.d c.ow.Jtild
/,o..i.( 1.8 - obevuxet öppet ••-_._-, W!c.utUva:t.e.d unc,ove.keei

LC - bevuxet ogöds]aL 1).---4 ba/iee.y anfie/äAflze.d
LD - bevuxet göds.lat ~-_ bai1l'.e.lj 6e./tt..z{iL:e.d

mark-växt: LC '- bevuxet ogöds],}t '" -- •• - 1\ ba/ite.1j w16Mt..U'..Lzed
.oo-U'.+c/wP LD' .. bevuxet gödslat <1" - _ ... " bOAfe.y 6eliUUze.d

* osäkra (SB text)
doubt6u.f. 6.i.gw(e. dult. to moutd
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ritj. 14. N-innetliiJJ (kg/ha) i systemet "mark(min·.N) - vtixt.\total-N)" Ull
djupet 90 cm vi d olika Udpunktm: jämte nederhördsdata (mm).
t4ulljord (~1).

N)'tILogi!.n c.onte.Ht (flg/ha! J.n -ilo,(f., 0-90 12m, Clnci<1'i c,~ap a:t
d.d6ef(el'lt t{me.; toge:tJlef( w.ah p,~e.c.<paa:UoH data. The okgan<c !.>Ca (M).

mark: Hi\ ., ob(.vuxet tiickt i<~.,--" tul(:ldUvated c.ovelLe.d
-ilO,U: 14B .,. obevuxet öppet .'~--. lwc.uf.Uvat'ld ul'lcove.It/{.d

MC _. bevuxet o!Jöds.li'd:. 4----1; baJä.ey wlf,i!;/[:Ut{ze.d
~1D - bevuxet qödslilt 0--·,----<> (wd,i!Y 6(~'I.:f:aJ..ze.d

mark~vdxt:.: HC1"v bevuxet oqödDJnL 4,----<--.<4 b({/~f.(~y u.Vl6e/ttA.·..t.i..z~d
Mi) I., bevuxet qÖdB] at o·.. - .- _. o ba),.,fey f,e!i..UU:zed

* osäkra (se text)
d(;(J.btf,u{ f,i.gWie due to mouEd



RAPPORTER FRÄN AVDELNiNGEN !NGS

Komplett serief6rteckning, f6rfatta
rapport nr 100.

och ~mnesregister återfinns

Nr År

101 1976 Håkan Skoug och Ja Persson: F6r
(mangan, r och kopparpreparat).

med fri t-preparat

102 1976 Lars Gunnar Nilsson och Olle Johansson: Långsiktiga
effekter av gödsl ing med 01 ika kväveföreningar. mikro
näringsämnen 'och svavel.

10,3 1976 Kalju Valdmaa: Funktionen i förmultningsklosett Toga.

104 1976 Hans G.erhard Jerlstri:1m: Rapport från två lifullständi
fastliggande gödsl ingsf(')rsök i

! med handelsgödsel, stall"
gödsel och kalk. Riksförs6ksserie R3-B083.

'105 1976 Olle Johansson och Lennart Mattsson: Aminosyrasamman
sättningen hos fyra kornsorter vid extremt varierad
kvi:lvegc5ds 11 ng"

106 1976 Subrata Ghoshal: Specifika tungmetaller i systemet mark-
växt, med rskild hänsyn tagen till riskerna för eko-
logisk förorentng (En litteraturöversikt). (Engelsk text
med svensk sammanfa'ttnirlg) ~

Lennart Mattsson: F6rdelnlng av kväve till gräsvall.

Börje lind~n: Utrustning f6r jordprovtagning i åkermark.

Kalju Valdmaa: Funktionen I förmultningstoaletten
"Bio!ool!.

Karl Olof Nilsson: Svavelverkan av superfosfater.
Fältförsök l Skåne 1957-1973.

Sven . Jansson: Unders6kning av prote
lk vid k~rnbildningen hos v~rvete.

Gyu'la S[man och
tninlagl'lngens

Kalju Val och Ulrich 5: Omsättning av hus·
hållssopor vid närvaro av DDT.

Gyula Simtin och Sven L. Jansson: Unders5kning av olika
kornsorters respons f5r kvävetillgAng i jorden.

lennart Mattsson och Tord Eriksson: Tillf5rselsätt f6r
al ika kväveg6dselmedel till värsträsäd.

107

108 '1976

109 1977

110 1977

1'Il 1977

112 1977

113 19'77

1'14 1978

Me thod. ()f app t 1;oO,t-ion
-to eCY'8()

115 1978 Lennart Mattsson: Stl
l fila-i j ansve 1ge.

r'(L~r",;.... r";"r kväve till gräsvall



Nr År

116 1978 Lennart Mattsson; Kv eg5dsl ing h5sten till höstvete.

'i 1'7

118

1979

1979

Gyula Sim~n; De permanenta kalkn ngsf5rsBken linder 1962-1977
a) Markkemiska undersBkningar och skBrderesultat.

Long--teiYfi
a) Sori Z.

Subrata Ghoshal: Slampel1ets som växtnäringskälla
1. Utvärderingsf5rsBk (1976-1978)
s L14..äg((~'--,pe Z
.1, E'vcdua-t;'Z:on

nu )~l')i~en't BOUJ:?{:e

,9?B~_L9(8) •

1979 BBrje lind~n: Mineralkvävef5rr~dets storlek och f5ränd
ring I ma rofllen vid odl ing av sockerbetor och korn.
Studier I växtf51jdsf5rs5ken R4-001, R4-002 och R4-003
l Skllne 1378.

(5J'opped

120 1979 Bc)rje Linden: l\lvprov ning lTied itiltuna"bor'ren ll
- för

markkartering och framtida N-prognoser.

1973 lennart Mat ssor; Kväveinrensitet vid olika markb6rdlg
hE":. Jorjan31~sdaf-~ 'lid f6rs6ksstar r ten.

/'eptl: l··il;'{eB ~

B'!;al?7.> <J

122

123

1979

1980

B6rje Lind&n: Kväveg6dsl ing baserad på bestämning av
mineralkvävef6r t i rrlarkena
Lägesrapport om N-prognosve t i några europeiska
länder och i Nordamerika.

/1!'UY'ogen j'Cl't-t l {;:;Cl'

oj' >fl': 'Yi "lV" -[",l, i.-'I!t.. . ,A,.

Research and extension
European ooun ty.'ies

Lennart Mattsson: VInterklimatets betydelse f6r kväve
effekten i v&rstr~säd nästkommande vegetatIonsperIod.

,In'l[)o;ct cIf' 'tJin i;e. ..'{~C
o(].y'ea l-s nex-t;corni.ng vege

1980 Magnus Hahlln och Haldo Carlsson: Verkan av kväve, fos
for och kal ium på av stning och kval itet hos några
matpotatissorter.

po-CaSB"'[.UJTl

le potatocB,



Nr Är

125 1980 BBr"je Lind~n: Mine alkv5ve
Uppland,

rjordar Ha ·IJ and och

126 1980 Gyula Sim6n och Harry Linn~r: Styrning av str~sädesgrbdans

k0irnavkastnin9 och pmteinhalt genom kvr~\legödsling efter
v~xtanalys och genom bevattning.

Conty~oz, o.f y-z.:e
fert-i. z. Z:zal:1:on

ni. tl"'Oge n
i.:t'J.~·igai;·I;on o

127 1980 Karl OJof Nilsson: Sk6rdeutveckl lng och omsättning av
organisk substans vid användning av olika kvävegödsel
medel och organiska material. Undersökningar i ett ram~

försök under 20 ~r.

20

128 Jan Persson:
orns~;ttnrn~)

Detaljstudium av del1 organiska substansens
ett fastl iggande ramf5rs6k.

matte.T'

129 1980 ,j,anne ErIksson, ,avCi. föl'" "!antbr-ukets hvdrotf;knfk: Inverkan
pä markstruk ren av 01 ka kvä lnmdel och organiska
rnater la 1 ~

130

131

1980

1980

Lenrh3rt [V\attsson ()ch NilS Br·fcd<.:. Gc)ds'li'ngspro9noser för
kväve.

Magnus Hahl in, Lennart Johansson och Lars Gunnar Nilsson:
Kal iumgc)dsl ingseffektens beroende av ba·jönsen mellan
kal ium och magnesium. I. KärlfBrs6k.

i?··r'f'e "'"' -t· ,.,Å.t,) ~'t.... .-t:..1

oaZ-ance
_L ro"t

(ie.pC?i:d.-inr] on -j;,he
B·?-u.rn~

132 198 ·1 eÖI-je l.i nden: Armnon lum-' och n l trdtkvävets röre l ser och
f8rdelning i marken. l. Litteraturöversikt.

133 198·1

Movemen-t and
in

Pede( \~/aern:

för flytande
r'idningstidplJnkt Gell tfl lf6rselsätt

kvä selrnedel! i 'I strå~.~~~d"



Nr ,Kr

134

135

19BI

198 'I

lennart Matt sorl: G5dsl ingssystem&

Lennart Mattsson oc~ Johan 8i~rsja; Kvä
till kor'fl4

ds1 ~ri~}

to

136 1981 Karl Olof Nilsson: Allsidig växtn~ringstillförsel.

137 1981 Börje Linden: Arnmonium~ och nitratkv;ivets rön:o'lser
och förciEJlning i marken. I i, t'ietoder' för minera'lkvi:~ve"

provtagning och -analys.

Mo'()eme nt and
the 8o'z:l~ ~Tl-~

y'aZ ?'dtJ:,ogen.

Jan Persson: Växtföljdens och skördefesternas effekt
på skördeu t veckl i nfJer1.

on

139 Arne Gustafson och Lennart 1'13tt550n: Tidig gc5dsJ lng5
prognos oc.h gr6dans kv~vef6rs6rjrling~

OY'600:2'DB

140 1982. Peder Waern: ~16sty· ocrl v~rY5prrdning av kv~ve till h6st
vete.

Autwrm
l.Jhea1; •

141 Lars Eric Andersson: Utrustning för jordprovtagning
ma rkprof 11 en,

80/;.2

142 Lars Gunnar r.Jilssoil: Borgödsling ~ små 9lvor. kalktill
stånd och t iii 01 ika grödor,

Boy'on feY'tilizat-ion
di/',fel'en "(;

1982 Börje Lind~n: Ammonium- och nitratkvävets rörelser och
förde j il i ng r marken. i! I, ! nVCI"Kan av nederbördsfCh-hå j l anden
och vattentillgång, studier i modell- ocn ramförsök.



Nr Är

1982 Janne Ericsson och G5te Bert[)sson:
av under 11skalkning.

tenonee

ionaJa behov

146

1982

1982

Börje Linden: ,l\fmnonfum··~ (jel'l nitr'atJ<vävet.s rör'elser oell
fördelning i marken. 1\1, lnver s11ngss21tt och
nederbBrd, Studfer i fältf5rs5k R

MO'!)cment d'is
in t/te Bo~tZ." .TV',"
and

Peder Waern och Jan Persson: Havrens kväveupptagning
från 01 fka djup en "tyv lera,

'147

'148

1982

1982

N'ila'ogen uptake
oZay,

Under tryckning

Under trycknin[j

depths in a heavy

149 '1982 L.ars Eric
ve i t

Anderson: Mineral isering och upptagning av
·21 !,(e r j o (dci r






