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Några analysmetoders användbarhet för uppskattning av kvävemineral iseringen i åker
jordar från Götaland och Svealand
The usabi] ity of some methods for estimation of nitrogen mineral ization in arable
soils from South and Middle Sweden

Abstract

Two biological and three chemical methods were investigated: 1. Determination of ori
ginal mineral N content of soil. 2. Incubation vlith determination of mineral ized N
and C. 3. Determination of glucose-equivalents extracted with cold diluted Ba(OH)2.
4. Determination of N extraeted by boil ing water. 5. Determination of N extracted by
boil ing diluted H2S04 af ter pretreatment with cold diluted H2S04.

The relationships between the methods and yields from unfertil ized plots in 80 field
trials and from two supplemental pot trials were examined by means of linear correla
tion analysis. Statistical ly significant coefficients of correlation Were obtained
between original mineral N-content in soil, determined either as NH 4-N plus IW 3-N or
as N03-1~, and the yield values from field plots. N0 3-N af ter incubation was the only
independent variable that shovled significant correlation with all three yield vari
ables. The relationships between the methods and N-yield were general ly stronger than
the relationships between the methods and grain yield or N-content in grain. The ch e
mical methods showed no statistically significant correlation with yield data from
the field plots although they were significantly correlated with yields from the two
pot trials. This was considered to be due to quantitative influence of local ity,
el imate, soil texture, preceding crop and other, still unknown, factors on field
yields and results of methods used.

The relationships were general ly about the same as the relationships which have been
obtained in other countries between similar methods and yields from pot and field
t r i a I s.

The qual itative influence of the above-mentioned factors was examined by means of the
80 field tl'ials being subdivided into more homogeneous groups according to their uni
fOl'mity in locality, soil texture and preceding crop. Statistically significant rela
tionships between N-methods and N-yield were obtained for a group of trials from the
province of Scania, which was defined from growth and el imatic standpoints as a com
paratively uniform district. For another group of trials from the whole of South and
Middle Sweden the relationships were weaker and not significant. The results of the
methods were equal ly representative for sandy soils as for clnys, and no large differ
ence was found between cereals and potatoes/sugar beet as preceding crop.
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1• I NTRODUKT I ON

Inom den markkarteringsverksamhet som äger rum i vårt land har den ke
miskajordanalysen tillsammans med en okulär jordarts- och mul lhalts
bedömning varit de viktigaste hjälpmedlen för att avgöra hur mycket
växtnäring som behöver ges till jorden för att erhålla en fullgod skörd.

Av de tre huvudnäringsämnena kväve, fosfor och kal ium, har fosfor- och
ka l i umgöds l i ng sbehove t gan ska vä l kunna t upp ska tta s mede l s t AL -me toden,
(Kungl Lantbruksstyrelsen 1965).

Kvävet har hitti] ls inte inbegripits i markkarteringen. Det beror inte
på att behov att bestämma kvävegöds l i ngsbehovet saknats, utan på att
inga lämpliga analysmetoder funnits. För kvävets del kan man inte, så
som för P och K, använda sig aven metod som grundar sig på en kemisk
extraktion och jämviktsinställelse mel lan jord och extraktionslösning.
Det finns näml igen inget förråd av kväve som tillhör markens kemiska
system. Nästan hela markens kväveförråd befinner sig i organisk form
och endast en 1 iten del i mineral isk och därmed växttillgängl ig form.

Det växtti llgängl iga kvävet i jorden vid en viss tidpunkt är ganska
lätt att bestämma. Mängden är som regel l iten i förhållande till en
normal grödas behov och detta analysvärde kan alltså inte ensamt be
skriva kvävetil 19ången för grödan. Det är i stället den under växtpe
rioden pågående kontinuerl iga leveransen eller mineral iseringen av
växttillgängligt kväve från det organiska förrådet, alltså ett uttryck
för jordens kvävemi nera l i serande förmåga, man behöver uppg i f t om för
att ett analysvärde av samma beständighet som P-AL- och K-AL-talet
skall erhållas. (Detta har dock inte hindrat att bestämning av mineral
kväveinnehållet i jorden också prövats vid försöken att finna en lämp
l ig karteringsmetod för markkvävet) .

Undersökningar som syftar till att påvisa samband mellan olika jordars
kvävemineral iserande förmåga och skörden eller skördeökningen för kväve
gödsl ing har utförts i bl a länder som USA och England. Man har då ofta
funnit goda korrelationer mellan jordens kvävemineral iserande förmåga
och skörden i kärl- och fältförsök, särskilt om jordarna som använts i
undersökningarna kommit från områden med enhetl iga förutsättningar vad
beträffar jordart och kl imat.

Med detta som bakgrund startades år 1970 en orienterande undersökning
vid forskningsavdelningen för växtnäringslära. Några metoder som visat
sig ge goda resultat i sina hemländer testades i denna undersökning på
22 stycken svenska jordar. Ganska höga korrelationskoefficienter mellan
kvävemineral iseringsförmågan, mätt med de 01 ika metoderna, och kärl för
söksskörden av kväve erhölls. Det ansågs motiverat att bygga ut under
sökningen til l att även omfatta fältstudier. Därför startades på våren
1972 en utvidgad undersökning baserad på 80 jordprov uttagna i kväve
gödslingsförsök ingående i försöksavdelningens för våxtn::iringslära fält
försöksprogram.

Jordarnas mineralkväveinnehål l och kvävemineral iserande förmåga bestäm
des medolikaanalysmetoder och korrelationer framräknades mellan analys
data och skördevärden. På så sätt kunde en uppfattning erhållas av möj
l igheterna att med någon av de i undersökningen ingående analysmetoderna
närmal'e beskriva 01 ika jordars kvävelevererande förmåga.
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2. INLEDNING

Vid nedbrytningen i marken av döda rötter och andra växtdelar eller
tillfört organiskt material utgöres en del av omsättningsprodukterna
av svårnedbrytbara ämnen. Dessa ämnen bildar humus som utgör en orga
nisk pool i marken. I denna finns det mesta av markens kväveförråd sam
lat. Det är främst bundet i form av proteiner men även som andra orga
niska ämnen, vilket framgår av följande sammanställning (Nömmik 1963):

Kvävets förekomstformer ma rken

Organiskt N
(> 95 %av tot N)

Protein- resp aminosyra-N 30-50 %

Nukleinsyra-N < 1 %

Aminosocker-N 5-10 %

Oidentifierat N

(heterocykl iskt bundet N) 40-60 %

Oorganiskt N
« 5 %av tot N)

Ammon i um N

Nitrit-N

Nitrat-N

Elementärt kväve

Kväveox idu l

Kväveoxid

Mycket arbete har lagts ned på att utforska de organiska kväveföre
ningarnas närmare struktur och sammansättning. För en stor del av
dessa ämnen i mullen saknas dock ännu kännedom om den kemiska formeln.
Det organiska kvävet är i humusen bundet tillsammans med kol, väte och
syre m fl grundämnen.

Mängden organisk substans i en åkerjord med 3-6 %mullhalt, en halt
som enl igt G Ekströms (1927) terminologi, vilken används inom markkar
teringsverksamheten, betecknas som "måttligt mullhaltig", kan uppskat
tas t i 11 75-150 ton per hektar. Av denna mängd utgör kvävet 4-9 ton.
Det är ett värde som i och för sig skulle räcka till många höga skör
dar om det inte til l största delen förelåg i organisk form och således
ej kan upptagas av växterna. Det organiska kvävet måste, för att före
ligga i växttillgänglig form, först omvandlas till mineralkväve. Detta
omvandl ingsarbete, som kan beskrivas som humusens nedbrytning och mine
ralisering, utföres till en liten del av markfaunan, men till största
delen av den heterotrofa mikrobflora, bestående av svampar och bakterier,
som finns i all matjord. Man har uppskattat mullens nedbrytningshastig
het till 1-2 % per år av det samlade mullkapitalet.

Slutprodukterna i nedbrytningen utgöres av enkla mineral iska ämnen så
som koldioxid, vatten, ammoniak, sulfat och fosfat.

Ett schema över den biologiska kväveomsättningen har uppställts av
Jansson (1959), se fig. 1.

Det nybildade mineral iserade ammoniumkvävet, (NH 4 -N), är utsatt för kon
kurrens från flera håll, se f ig. 1.

De heterotrofa markorganismerna, som behöver ammoniumkvävet för att bygga
upp protein i sin kroppssubstans, har den största konkurrensförmågan och
får först sitt kvävebehov tillgodosett. (Räcker ej ammoniumkvävet till
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Fig. 1. Schema över den biologiska kväveomsättningen i marken (Jansson 1959)
Fig. 1. Schematic outline of biological turnover of nitrogen in the soil (Jansson 1959)
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utnyttjar de nitratkväve) . Sedan kommer turen till de kemo-autotrofa
nitrifikationsbakterierna. Dessa organismer använder ammoniumkvävet
som energikälla genom att oxidera det, f6rst til l nitrit (N0 2 -N) och
sedan till nitrat (N0 3 -N).

Sist får de h6gre växterna sitt behov til Ifredställt. Om de växer på
en mycket sur jord, där nitrifieringen går långsamt, måste de utnyttja
ammoniumkvävet direkt, i annat fall upptar de, vilket är vanligast, det
nitratkväve som nitrifikationsbakterierna bildat.

Mikrobiell nedbrytning (mineralisering) och mikrobiell fastläggning (im
mobil isering) pågår alltid samtidigt. Beroende på vilken process som
6verväger talar man om nettomineralisering eller nettofastläggning. För
att man skall erhålla en ökning av kvävet i mineralfasen, vilken i så
fal l kan sägas bero av hur stor jordens kvävemineral iseringsförmåga är,
erfordras all tid att nettomineral isering pågår.

De heterotrofa markorganismerna beh6ver för sina l ivsyttringar en energi
källa samt mineraliska närsalter. I jordbruksjord är det i allmänhet
energitillgången mer än näringstillgången som begränsar deras verksam
het. Om resultatet av denna verksamhet sedan bl ir nettomineral isering
eller nettofastläggning beror på det omsättbara materialets,=energik21l
lans, kvävehalt. Är kvävehalten hög mineral iserar de heterotrofa orga
nismerna mera ammoniumkväve, som då hamnar i ammoniumpoole~ än vad de
f6rbrukar ur samma pool vid sin assimilering.

Huruvida det blir nettomineralisering eller nettofastläggning vid till
f6rsel av organisk substans til l jorden har i laboratorieförs6k stude
rats av Jansson (1958). Betydelsefull är det tillförda materialets kol
kväve-kvot. En hög kvot resulterar i fastläggning av kväve medan en låg
kvot gynnar nettomineral isering. Gränsvärdet för e/N-kvoten hos det till
förda materialet, den s k "turning point", då en eventuell nettofastlägg
ning 6vergår i nettomineral isering, anger Jansson (Jansson 1958 s 213)
till mel lan 25 och 15. Det högre värdet gäl ler för jordar där svamparna
överväger i mikrobfloran och det lägre gäl ler för en hög andel bakterier.

Dessa gränsvärden skal l jämföras med kol-kväve-kvoten i en normal åker
jord, vilken l igger på omkring 10 innebärande att man från de stabila
äldre restsubstanserna har en långsam, kontinuerl ig mineral isering av
kväve. Denna kan emellertid ibland helt överskuggas av den kvävefastlägg
ning som orsakas av ny tillförd organisk substans med hög kol-kväve-kvot,
en tillförsel som sker t ex genom att man plöjer ner halm på hösten.
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3. LITTERATURÖVERSIKT

3:1 Bestämning av mul lhal~~~, innehållet av organiskt kol samt total
kvävehalten i jorden som mått. p~ kvävemineral iseringen

Thompson och Black (1950), cit Harmsen - van Schrewen (1955) s 364, och
Cornfield (1952) studerade sambandet mel lan halten organiskt C och mi
neral isering av N i inkubationsförsök. Signifikanta samband mellan dessa
variabler fanns. Jordens kol- och kvävehalter var i denna undersökning
också positivt korrelerade. Hög totalkvävehalt medförde därför att mine
ral iseringen av kväve ökade. En hög kolhalt kunde emellertid också vara
relaterad till hög C:N-kvot och då blev nettomineral iseringen av kväve
1i ten.

I de skånska bör~ighetsförsöken (Jansson 1975) är sambandet svagt mel lan
jordens innehåll av organiskt kol eller jordens totalkvävehalt och upp
tagen mängd kväve hos grödorna i de ogödslade parcellerna. En orsak till
detta är förmodl igen de sex försuksplatsernas sinsemellan mycket 01 ika
geologiska förutsättningar, kl imat och odl ingshistoria.

Pritchett et al (1959) fann hög korrelation mellan mullhalt och total
kvävehalt i jordar från Florida. Korrelationen mellan mul l innehål l el ler
totalkvävehalt och producerat nitrat i inkubationsförsök varierade emel
lertid beroende på jordarnas textur eller odlingshistoria.

En signifikant korrelation fann Allison och Sterling (1949) mellan total
kväveinnehållet och det nitratkväve som mineraliserades och därefter
nitrifierades i jorden vid inkubationsförsök.

Totalkvävehalten som mått på 01 ika jordars förmåga att leverera minera
liskt N till hirs i ett kärlförsök fann Munson och Stanford (1955) vara
en dål ig mätare. En bättre mätare var att i stället inkubera jordarna i·
två veckor och bestämma mineral iserat-nitrifierat N.

Synghal et al (1959) fann att totalkvävehalten tycktes ha begränsat vär
de för möjl igheterna att bestämma kvävegödsl ingsbehovet hos 50 st insam
lade jordar från Alberta i Canada.

Richard et al (1960) genomförde två experiment med sammanlagt 61 stycken
01 ika jordar. Totalkvävehalten i jordarna bestämdes samt även halten or
ganiskt material. Variationen för både totalkväve- och mullhalt i jordarna
var omkring 50 %. Trots stor spännvidd i värdena för de båda karakteris
tikorna, kunde de ej särskilt väl spegla variationerna i mineraliseringen
av kväve, såsom den gestaltade sig i ett kärlförsök.

Olson et al (1960) prövade om innehållet av organisk substans i jorden
kunde användas som ett mått på jordens kvävestatus i jordar från Nebraska.
Tidigare arbeten i Nebraska hade visat att så var fallet bara man beaktade
ett begränsat område med l ikartade kl imatiska förhållanden och egenskaper
hos jordarna. När ett större urval jordar togs i betraktande, från sand
till lerjordar och med både alkalisk och sur reaktion var mullhalten av
mindre värde som mätare av jordens kvävestatus.

Purvis och Leo (1961) fann att innehål let av organisk substans och total
kväve i jorden var nära relaterat til l det ammoniumkväve som hydrolyserades
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när jorden behandlades med utspädd H2 S0 4 • Det sistnämnda värdet kallade
de PAN-värde. PAN-värdet gav dock en bättre korrelation med skörden
ett växthusförsök än halten organisk substans eller totalkväve.

I sina omfattande studier över jordens kvävemineral iserande förmåga har
även Gasser (1961) prövat totalkvävehaltens värde för rådgivning beträff
ande kvävegödsl ing. Han fann signifikanta korrelationer mellan total kväve
halten i engelska jordar och den ogödslade skörden av korn eller göds-
l ingsresponsen i fäl tförsök.

För förhål landena i Coastal Plain-området i USA fann Welch och Bartholo
mew (1963) dålig korrelation mellan jordens innehåll av organiskt mate
rial eller totalkvävehalt och responsen för kvävegödsling hos majs.

Smith (1966) gjorde en utvärdering av mullhaltens och totalkvävehaltens
värde som index för kvävemineral iseringen i jordar från Ontario, Canada.
Båda variablerna befanns vara ganska oanvändbara. Så t ex varierade mull
halten i de undersökta proverna mellan 1,7 och 15 % men jordarna med
båda dessa extremvärden producerade nästan identiska skördar av torrsub-
stans eller kväve ett kärlförsök.

Som synes har det undersökningar över om det finns samband mellan jor-
dens totalkvävehalt eller halt av organisk substans och kväveminerali
seringsförmågan ej erhållits några generellt betydelsefulla samvaria
tioner utan resultaten har varierat starkt.

Markens kväveförråd befinner sig i organisk form och överföres i växt
tillgängl ig form när den organiska substansen mineral iseras. Det borde
föreligga ett samband mellan storleken av olika jordars mull- ellerkväve
förråd och deras förmåga att leverera mineraliskt kväve till växterna.
Kvävemineral iseringsförmågan är emellertid också betingad av andra fak
torer på försöksplatserna, t ex klimatet eller andra, ännu ej klarlagda
omständigheter. Dessa kan, när ett större antal platser medtages i en
undersökning, helt överflygla totalkvävehaltens och mullhaltens betydelse
för kvävemineral iseringen.



3:2 Förfruktens betydelse för kvävemineraliseringen jorden

g

Det är mikrobfloran i marken som ombesörjer mineral iseringsprocessen.
Storleken på mineral iseringen bl ir mest beroende av vilka 1 ivsbetingel
ser den har. Tillföres jorden på hösten organiskt material med hög kväve
halt, såsom sker vid upplöjning aven vall med dess kväverika stubb och
rotrester, kommer detta att leda till nettomineral isering redan på hösten.
Efter tillförsel av halm med låg kvävehalt kan det i stället bli netto
fastläggning av kväve, i alla fal l den närmaste tiden efter halmtil lför
seln. Under vintern kan skillnader mellan olika skörderesters inverkan

jämnas ut men de kan också kvarstå till på våren.

Det har länge varit känt att förfrukten, om den varit vall, har betydelse
för kvävemineral iseringen i fält, se t ex Jansson (1974). Jansson visar
med exempel från bördighetsförsöken i Skåne att den i vallgrödan i växt
följd I ingående klöverns bindning av luftkväve samt vallgrödans efter
verkan har en mineraliseringseffekt såtillvida att kväveupptagningen ökar
hos efterföl jande grödor.

Böhmer et al (1977) har visat hur odling av olika förfrukter leder till
skillnader i den året efter, på obeväxt mark i fält, uppmätta kvävemine
ral iseringen. Så uppvisar åkrar med förfrukten stråsäd betydl igt mindre
mineralisering än förfrukten sockerbetor eller grönsaker, något som kan
hänföras på resp. förfrukters leverans av skörderester till marken.



3.3 Mineralkväveinnehållet
p'å skörden

10

fuktig och torr jord samt inverkan därav

Många undersökningar av mineralkväveinnehållet i jorden och hur det
fluktuerar med årstiden gjordes från början av 1900-talet och fram till
andra världskriget. En översikt av den äldre l itteraturen har gjorts av
Harmsen och van Schrewen (1955). Vid åren strax före andra vär"ldskrigets
utbrott hade bland annat följande rön bl ivit allmänt accepterade (Harmsen
- van Schrewen, 1955):

1) I de flesta jordar ansamlas aldrig N02-N. Även NH4-N-stadiet är av be
tydelse endast under exceptionel la förhållanden. I normala fall för
löper oxidationen av N0 2 till N0 3 snabbare än oxidationen av NH 4 till
N0 2, (tillsammans kallas dessa båda förlopp för nitrifikation), och
denna oxidation är i sin tur snabbare än mineral iseringen av organiskt
bundet kväve til l NH 4 (= ammonifikation).

2) På obeväxt mark är mineralkväveinnehållet i matjorden lägst under vin
tern. Det stiger snabbt på våren och försommaren, håller sig på en
hög nivå under resten av sommaren och sjunker sedan tillbaka till den
låga vinternivån på grund av höstnederbördens urlakning.

3) På beväxt mark har man ett andra minimum vid och omedelbart efter mid
sommar på grund av att grödans tillväxt är som störst vid den tid
punkten. Ansamlandet av mineral kväve i jorden undertrycks av varje
gröda och snabbt övergående toppar i mineralkväveinnehållet finns en
dast under vår och höst.

Av ovanstående framgår att årstidsvariationer finns i halten mineral
kväve. När man skal l jämföra mineralkväveinnehållet i 01 ika, beväxta,
jordar måste därför alla provtagas vid samma tidpunkt på året. Man har
här flera 01 ika tidpunkter att välja på, t ex före sådd och efter skörd.
Med hänsyn til l att halm plöjs ned på vissa åkrar efter skörd, vilket
kan åstadkomma kväveimmobi l isering och därmed sänkt mineral kväve innehål l ,
är provtagning omdelbart före sådd, innan någon gödsling skett, att före
draga.

Man har sedan slutet av andra världskriget i flera länder arbetat med
att få fram metoder för bestämning av jordens kvävemineral iserande för
måga. Den analys som går snabbast att utföra och vilken man försökt att
korrelera med skördar i kärl och fältförsök är en enkel bestämning av
olika jordars mineralkväveinnehåll. I detta värde ingår då jordens hal
ter av ammoniumkväve och nitratkväve, löst i markvätskan el ler utbytbart
bundet ti 11 markkolloiderna. Lämpl iga extraktionsmedel , emedan de kan
förtränga utbytbart bundna ammoniumjoner från markkol loiderna, är t ex
2 N KCI (Bremner - Keeney, 1966) eller sur K2S0 4-lösning (Bremner - Shaw,
1955) .

För att få reda på hur mycket av de två kväveföreningarna som finns i
extraktet, kan man efter extraktionen utföra en kolorimetrisk bestämning,
(Bremner - Shaw, 1955), eller destillera av mineralkvävet med MgO +
Dewardas legering (Bremner - Keeney, 1966). För att underlätta analys
arbetet kan, om man använder sig av kolorimetrisk bestämning, denna ut
föras med autoanalyzer. Nitritets, vilken förening också räknas till
mineral kvävet, andel är i regel så ringa att den inte behöver bestämmas.

Campbell et al 1974(cit Bremner 1965 a) fann dock att nitrit ansamlades
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efter att mycket sura jordar hade kalkats. Fraps och Sterges (1947),
ref av Cornfield (1952) j fann också att nitrit ansamlades i några sär
skilda jordar när kalcium- eller magnesiumkarbonat hade tillförts.

En studie av hur nitratinnehållet i matjorden varierar med nederbörd
och kvävegödsl ing under engel ska förhållanden har gjorts av Cooke et
al (1957). I denna undersökning kan man bl a få en viss uppfattning om
nitratinnehål let i färsk, fuktig och ogödslad matjord. (Alla prover
analyserades med avseende på nitratinnehållet inom några timmar efter
provtagningen. Jordproven förvarades innan analyseringen kallt och be
handlades med toluen i avsikt att stoppa nitrifikationen). Jordarterna
var lättleror till mycket styva leror. Nio stycken fältförsök, även
innehållande ogödslade parceller, provtogs våren 1955.

Vid tiden för sådd (20 mars) låg nitratvärdena i de nio jordarna på mel
lan 0,3 och 0,7 mg N0 3 -N per 100 g jord, utom på två försöksplatser där
de var högre, 1,0 resp 1,5 mg N0 3 -N per 100 g jord.

Eagle (1966) analyserade mineralkväveinnehållet i jordar från höstvete
försök i England. Färsk fuktig matjord analyserades omedelbart efter
provtagningen eller höl Is i kyla till dess analys kunde äga rum. Eagle
använde extraktionsmetoden enl Bremner - Shaw (1955) (se föreg sida).
Provtagning gjordes bl a tidigt på våren, före en tidig kvävegödsl ing.
Iogödslade försöksled var nitratinnehållet vid vårprovtagningen lägre,
(4,3-6,9 ppm medeltal för åren 1958-1962), än vid provtagningen föregå
ende års höst, (mede l ta l en för samma sv i t av år l åg för höstprovtagn ingen
mellan 6,3 och 18,8 ppm). Detta kan bero på stor nedtvättning av nitrat
från matjorden till alven under vinterhalvåret i England men det kan
också bero på att höstvetet tagit upp en del nitratkväve på våren innan
provtagningen.

Om man delar upp försöken efter jordart hade, vid provtagningen på våren,
de styva lerorna som medeltal för perioden 1958-1962 ett högre värde,
5,7 ppm N0 3 -N, än de lättare jordarna, (medelvärde 3,3 ppm), indikerande
att nedtvättningen i all fall spelat en viss roll, och att den varit
större på de lättare jordarna än på de styva. Eagle fann inget samband
mellan den färska jordens halt av N0 3 -N el ler NH 4 -N + N0 3 -N och jordens
förmåga att leverera växttillgängligt kväve till höstvetet. Ej heller
fann han något samband mel lan mineralkväveinnehållet i färsk jord och
responsen för kvävegödsl ing t i 11 höstvetet.

Gasser (1966) fann i en undersökning rörande korrelationen mellan 01 ika
laboratoriemetoder för mätning av kvävemineral iseringsförmågan och skörd
eller respons för kvävegödsl ing, att det fanns ett signifikant samband
mellan mineralkväveinnehållet i färsk jord på våren och torrsubstans
skörd el ler kväveskörd i kärl försök. Sambandet var bättre för kväveskör
den än för torrsubstansskörden. Korrelationskoefficienten mellan mineral
kväveinnehåll på våren i ogödslade jordar och ts-skörd i kärlförsök var
t ex år 1957 0,54'" och år 1958 0,79""" (14 jordar, odl ing av rajgräs) och
korrelationskoefficienten för mineralkväveinnehållet i ogödslade jordar
och N-skörd i kärl försök för samma jordar och samma år 0,64* och 0,80**.
Mineralkväveinnehållet i fuktig färsk jord bestämd genom skakning med
sur K2 S0 4 -lösning en!. Bremner - Shaw (1955) varierade mellan 5 och 35
ppm för de i undersökningen ingående 44 jordarna. Provtagningen skedde i
samband med vårbruket. Omkring hälften av jordarna innehöll fritt kalcium
karbonat och hade alltså pH-värden 7,0-8,0 el ler strax under. Totalkväve
halterna låg mellan 0,094 %och 0,336 %och det fanns ett signifikant
samband mellan totalkväveinnehåll i jorden och halten mineralkväve i
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färsk jord (r = 0,64**). Mineralkväveinnehållet i färsk jord var även
signifikant korrelerat med den ogöds1ade skörden av korn i fältförsök
(r = 0,74**, 20 st försök) samt signifikant korrelerat med responsen för
en gödselgiva på 0,5 cwt N/acre (63 N kg/ha) (r = -0,86**, 20 st försök).
Där potatis odlades var korrelationen mellan halten mineralkväve och den
ogöds1ade skörden inte så stark, r = 0,50*, 20 st försök. För responsen
till en gödselgiva på 1,0 cwt/acre (125 N kg/ha) saknades för potatisen
korrelation. Att korrelationen blev lägre vid potatisod1 ing än kornod1 ing
ansåg Gasser bero på vissa osäkerhetsfaktorer, såsom variation på olika
jordar och under 01 i ka år av potat i srötternas förmåga att genomväva mat
jordslagret och därvid uppta kväve, samt potatisens stora käns1 ighet för
sjukdomar, vilka ibland kan nedsätta skörden.

Baerug et al (1973) har i en norsk undersökning bl a bestämt nitrat inne
hållet i fuktig eller lufttorkad jord och korrelerat värdena med skörden
och kväveupptagningen i skörden i kärlförsök. Matjordsprover insamlades
från 35 platser i sydöstra Norge. Jordar där stråsäd och potatis odlades
särskiljdes från jordar där vall ingick i växtföljden (dessa jordprov
uttogs från en 2-4-årig vall). Provtagningen skedde i oktober och jorden
lagrades i ett kallförråd över vintern. På våren, när kärlförsöket star
tades, uttogs prover för analys av nitratinnehål 1et i fuktig och luft
torkad jord. Bremners (1965a) extraktionsmetod där jordprovet extrahera
des med 2N Kel användes. N03-N-hal ten i extraktet bestämdes en1 igt Henrik
sen och Se'lmer-01sen (1970) och NH 4 -N analyserades enligt Se1mer-01sen
(1971). Analyserna gav, för lufttorkade prover från jordar där stråsäd
och potatis odlades, som medelvärde ett nitratinnehål 1 av 3,21 mg N per
100 g jord (variationsvidd 0,30-5,20) och, för lufttorkade prover från
jordar där vall ingick i växtföljden, medelvärdet 5,33 mg N per 100 g
jord med variationsvidden 0,40-10,10 mg N per 100 g jord. För fuktiga
jordar låg nitratvärdena lägre och även variationen mellan lägsta och
högsta värde var mindre.

De rapporterade nitrathalterna, som alltså uppmättes efter en vinters
lagring, får både i torra och fuktiga prover anses vara höga i jämför
else med de värden som redovisats av Eag1e (1966) i det föregående.
t1inera1isering i proverna på våren samt frånvaron av urlakning under
vinterhalvåret förklarar de höga halterna i proverna.

Nitrathalterna är högre i de jordprov som uttagits på växtföljdsvallar
jämfört med de prover som kommer från andra jordar. Detta är svårare att
förklara. Totalkvävehalterna var i medeltal lika stora i de båda prov
serierna. En tänkbar förklaring kan vara att jordprover från vallarna
innehåll it mera rotrester, kanske kväverika sådana om klöver ingått i
vallen, vilka kan ha mineraliserats under lagringsperioden innan bestäm
ningen av nitratkväve ägde rum. Några korrelationsberäkningar me1 lan
skörd i fält och nitrathalter i jorden har inte gjorts. (Jordproverna
var inte insamlade från platser där det låg fältförsök). Istället har
kväveskörden i ett kärlförsök med rajgräs, i vilket ingick tre gödslings
nivåer och tre skördar, korrelerats med bl a nitratinnehållet i torr
och i fuktig jord. De högsta korrelationsvärdena fanns me1 lan första
skörden i det ogöds1ade ledet och nitratinnehållet i fuktig jord. Korre
lationen mellan skörd av kväve och nitratinnehållet i jorden sjönk för
andra och tredje skörden samt om jordarna kvävegödslades. Skörden av
kväve var bättre korrelerad med nitratinnehållet i fuktig jord än med
nitratinnehål 1et i lufttorr jord.

Lyngstad et al (1978) fann när de, i samband med sådd på våren tog ut 68
stycken prover och lufttorkade dem, som medeltal för summan av NH 4 -N och
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N0 3 -N ett värde på 2,37 mg N. Minsta erhållna värde var 0,35 mg N
och det högsta var 8,45 mg N. När ammonium- och nitratkvävehalterna
adderades erhölls högsta korrelationen med skördevariabeln (lOloga
ritmen för analystalet jämfördes med relativa skördevärdet för ogöds
lade parceller i fältförsök).

I en inventering 1975 och 1976 av mineralkväveinnehållet i åkerjordar
i Halland och Uppland fann Linden (1980a) för 13 uppländska åkerjordar
att 6 fält, provtagna våren 1975, i medeltal innehöll 0,23 mg NH 4-N
och 0,49 mg N0 3 -N per 100 g lufttorrt prov. 7 stycken fält provtagna
våren 1976 innehöll i medeltal 0,32 mg NH4-N resp. 0,33 mg N0 3 -N per
100 g lufttorrt prov. Provtagningen skedde tidigt på våren, just i
tjällossningen, och därmed undvek Linden att kvävemineral iseringen i
jorden på våren påverkade mängden mineral kväve i proven. Analysen gjor
des på fältfuktig jord.
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Cooke & Cunningham (1958) bestämde nitrat- och ammoniuminnehållet i fuk
tig jord (27 jordar, extraktfon med N K2 S0 4 som var surgjord tfll pH 1,0).
Mineralkväveinnehållet i färsk fuktig jord finns ej angivet, men enl igt
uppskattning av värden som är presenterade i ett diagram, låg nitratkvä
vehalterna mellan 2 och 16 ppm och ammoniumkvävehalterna mellan 4-14 ppm.
Dessa värden jämfördes sedan med de förändringar i mineralkväveinnehållet
som uppstod vid lufttorkning, (ty under torknfngsproceduren, som i rums
temperatur går ganska långsamt, kan omsättningsprocesser ske). Föränd
ringarna var dock i det presenterade materialet ej så stora. N0 3 -N-halten
var oförändrad i sex jordar, värdet hade minskat något i två jordar och
ökat något (1-5 ppm) i 16 stycken jordar samt ökat med 6-10 ppm i fyra
jordar. NH 4 -N-halten var efter lufttorkning i rumstemperatur oförändrad
i en jord. Den hade minskat något i åtta jordar och ökat I itet, maximalt
med If ppm, i 19 stycken jordar.

Gasser (1961b) har undersökt vilken effekt lufttorkningen har på mineraI
kvävet i jorden. Han använde åtta stycken jordar för ändamålet. Jordar
terna växlade från sand till mellanlera. pH-värdena var höga, i några
jordarfannsfri CaOoch totalkväveinnehållet varierade mellan 0,086%och
0,320 %. Två jordar hade kvävegödslats. Jordproverna uttogs på våren.
Analysmetoden för mineral kvävet innefattade extraktion med surgjord K2 S0 4 

lösning och mikrodiffusionsbestämning,(Bremner och Shaw 1955), av NH 4 -N
och N0 3 -N. De åtta jordarna hade i medeltal i färskt tillstånd ett NH 4 -N
innehåll av 9 ppm. Medelhalten av N0 3 -N var 7 ppm. Efter att jordarna
torkats i 11-5 dagar vid 250 -30 0 sjönk NH 4 -N-halten till 6 ppm. N0 3 -N-hal
ten steg till 9 ppm. Hur de enskilda jordarna reagerade har ej angivits.
Förändringen i mineralkvävehalten til l följd av torkningsprocessen får
anses som l i ten för de åtta jordarna.

0ien et al (1974) anger för 35 norska jordar, som insamlats på hösten,
fÖI-fuktigajordprov som ej lagrats, i medeltal ett NH 4 -N-innehåll av 0,1
mg N per 100 g jord och en N0 3 -N-halt av 1,3 mg N per 100 g jord. Efter
lufttorkning av proverna (30oC,fläktcirkulation) bestämdes mineralkväve
innehållet på nytt. Det var då oförändrat. 0ien et al drog slutsatsen
att lufttorkning av fuktig, olagrad jord inte medför någon signifikant
skil Inad i mineralkväveinnehållet i jord före och efter torkning.

Lyngstad-Baerug (1978) rapporterar för fuktiga prover tagna på våren ett
mineralkväveinnehåll på 2,02 mg N per 100 g torr jord (medeltal för 57
norska jordar). Efter lufttorkning steg nitratinnehållet obetydl igt, ti Il
2,37 mg N per 100 g torr jord (medeltal för 68 jordar).

Från en annan norsk undersökning, Baerug et al (1973), omnämnd f ka
pitel 3:2, kan dock citeras att nitratkväveinnehållet i jordar, där före
trädesvis stråsäd odlats, steg från 1,88 mg N/l00 g torr jord för fuktig
jord till 3,21 mg N/laO g torr jord efter lufttorkning (medelv3rde för
17 JOI-dar). För 18 jordar där vall ingick i växtföljden var motsvarande
medeltalsvärden 3,33 och 5,33 mg N per 100 g lufttorr jord. Dessa sfffror
visar på en tydlig ökning av nitratinnehållet efter lufttorkning. Vid
lufttorkningen av dessa jordar kan emellertid en exceptionellt kraftig
kvävemineralisering ha ägt rum under lufttorkningen. Förutsättningarna
därför var stora, ty jordarna hade lagrats i kallförråd under en vinter
och därfgenom skapades goda förutsättningar för en partiell sterflisering
av mikroorganismer i jorden, vilket i sin tur innebar att en kraftigt



utvecklad mikrobverksamhet startade när proven lufttorkades
temperatur.
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Livens (1963) cit av Storrier (1966) rapporterar att ammonium- och
nitratkväveinnehållet förändras mycket 1itet för lerjodar torkade vid
450

•
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3:5 Kvävemineral iserings,förmågan. jorden bestämd genom inkubations-
försök

Harmsen och van Schrewen (1955), cit av C1ement och Williams (1962) be
handlade inkubationsförsök i sin l itteraturöversikt. De slog fast att
"trots de artificiella förhållanden som är för handen, kan inkubations
försök användas för att uppskatta den relativa mineral iseringen av kväve
i jordar som l iknar varandra, och som är insamlade vid samma tidpunkt på
åretii.

Man får, genom inkubering av jorden, möj1 ighet att under noggrant kontrol
lerade betingelser vad beträffar jordens fuktighet, temperatur och ge
nomluftning, jämföra 01 ika jordars kvävemineral iserande förmåga.

I inkubationsförsök har även 01 ika tillsatsers, såsom sand och kalk, in
verkan på kvävemineral iseringen studerats.

I regel anpassar man försöksbetingelserna så att optimala förhål landen
för mineral isering av organisk substans råder. Genom insättandet av
olika jordar i inkubationsförsök erhålles den potentiella kväveminerali
seringsförmågan hos jordproven. Detta värde kan inte direkt användas för
att bedöma hur 01 ika jordar skall kvävegödslas. En kal ibrering med skör
den i kärl- och fältförsök måste först ske. I regel erhå1 les högre korre
lation mellan torrsubstans- el ler kväveskörden i kärlförsök och minera
liserat kväve i inkubationsförsök än mellan skörden i fältförsök och in
kubationsförsök, ty kärl försöket medger en bättre optimering av försöks
betingelserna än fältförsöket. I fält påverkas skörderesultatet, förutom
av kvävemineral iseringen i matjorden, även av om växten kan ta upp rest
kväve från föregående år ur alven. Vattenfaktorn varierar för 01 ika för
sök i fäl t, och växtsjukdomar och 1 iggsäd m m kan påverka skörderesu1 ta
tet.

Ju högre temperatur man låter inkuberingen ske vid, ju kortare kan inku
beringstiden hål las. Stanford och Hanway (1955) använde 3S

o
C som tempera

tur med inkubationstiden två veckor. Gasser (1961a) ansåg temperaturen
25°C och tiden 21 dagar 1ämpl ig.

Vid inkubering på laboratoriet under nämnda förhållanden kan 1 ika mycket
kväve mineral iseras, räknat som procent av total kvävet i jorden, som un
der en hel växtperiod i fält. Saunder et al (1657) fann, när nitratpro
duktionen vid inkubering under 2 veckor vid 35 C på laboratoriet jämför
des med nitratproduktionen i obeväxt jord under en hel växtperiod i fält,
(de 01 ika jordarna hölls i fält i miniatyrlysimetrar) , en god överens
stämmelse mellan de båda försöksformernas förmåga att mineral isera nitrat.

Slutprodukten av kvävemineral iseringen och efterföljande nitrifiering
både i fält och i inkubationsförsök är nitrat. En fråga uppstår då genast,
om man endast skal l nöja sig med att bestämma nitrathalterna före och
efter inkubation, el ler om ammoniumkvävehalterna också behöver analyseras.

Cornfield (1952) har studerat hur bl a jordens pH-värde och en tillsats
av kalk inverkar på mineral iseringen av kväve i inkubationsförsök. Han
fann först att i sura jordar var ammoniakansaml ingen hög och att den i
neutrala och a1kal iska jordar var låg.

En kalktillsats har förutom den pH-höjande effekten, också den egenskapen



att den ökar mineral iseringen av organisk substans. Man får då som re
sultat även en ökad kvävemineral isering som inte motsvaras av någon 1ik
nande ökning i fält, såvida inte jorden i fält också kalkas. Alla jordar
i Cornfields försök visade positiv respons för en kalktillsats ifråga om
N0 3 -N eller N0 3 -N + NH 4 -N-ansaml ing. Responsen minskade ju högre pH-värdet
var. I frånvaro av kalktillsats var kvävemineraliseringen signifikant
korrelerad med totalkvävehalten, i närvaro av kalk var den det inte. Corn
field rekommenderar att inkubera jordarna i ursprungligt tillstånd, och
bestämma både NH 4 -N och N0 3 -N, hellre än att kalka jordarna innan inkube
ringen och sedan bara bestämma nitratinnehållet.

För att kunna hål la samma fuktighet i alla jordprov, samt för att i 01 ika
jordar få den optimala fuktighetshalten för mineralisering, måste man
också innan inkuberingen göra en bestämning av jordarnas vattenhålIande
förmåga. 40-60 %av jordens maximala vattenhålIande förmåga anses sedan
vara en lämpl ig fuktighetshalt vid inkuberingen.

Omvandlingen av NH 4 -N till N0 3 -N under nitrifieringens gång kräver till
gång till syre och därför skall jordproven genomluftas. Detta innebär
dock prob 1em, ty genoml uftn ingen kan också medföra att jordproverna torka r
ut. Det finns 01 ika lösningar på denna svårighet. Brernner (1956b, s. 1338)
tillsluter sina inkubationskärl med en semipermeabel kapsyl, han kallar
den "Res-Cap ll, vi lken är genomträngI ig för gaser men ej för vattenånga.
Han nämner också att en hätta av polyetenfilm kan göra samma nytta som en
"Res-C apll.

Persson (1968) lät hela tiden koldioxidfri luft, som var mättad med vatten
ånga, kontinuerl igt strömma igenom inkubationskärlen. När luften passerat
inkubationskärlen pressades den genom KOH- eller NaOH-lösning och den kol
dioxid som producerats vid inkuberingen uppsamlades på detta sätt. En
kvantitativ bestämning av mängden CO 2 skedde sedan. Cooke-Cunningham
(1958) tillslöt sina burkar med lufttäta lock. Locken avtogs var fjärde
dag, då genomluftning skedde med en blåsbälg.

Till följd av alla analyser som måste utföras samt den långa försökstiden
är inkubationsmetoden både arbets- och tidskrävande. Ansträngningar har
därför gjorts för att förenkla försöksmetodiken.

Bremner föreslår en metod enl igt följande, (Bremner 1965b, s. 1338);
Jordprovet blandas med 3 ggr sin vikt av ren kvartssand och fuktas med
6 mI vatten per 10 g jord. Enl igt Bremner är mängden vatten som krävs
för maximal aerob mineral isering ungefär 1 ika stor hos alla jordar om de
blandas med 3 ggr sin vikt av sand. Någon bestämning av vattenhålIande
förmågan behöver då inte göras. Inkubering sker sedan vid 300 i två vec
kor. Förhål landena under inkubationen är sådana att genomluftning kan ske
utan vattenavdunstn i ng (användn j ng av IIRes-Capll). Minera 1kväve bestäms
före inkubationen på ett separat prov, och efter inkubationen på det in
kuberade provet, genom extraktion med 2 N KCl och destillation av mine
ralkvävet i extraktet med MgO och leg. enl. Dewarda. Skillnaden i mine
ralkväveinnehål let mellan det inkuberade provet och det separata provet
utgör det mineral iserade kvävet.

Baerug et al (1973) använde Bremners inkubationsmetod i en undersökning
rned norska jordar. Jordproven uttogs på hösten och fick stå i ett kall
förråd under vintern. På våren gjordes ett inkubationsförsök i samband
rned starten av det kärlförsök som inkuberingarna sedan referenades till.
Baerug et al bestämde ej det totala mineralkväveinnehållet utan blott
nitratkvävehalten.
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Medeltalet av nitratkväveinnehållet för 17 stycken jordar från växtfölj
der där i huvudsak potatis och stråsäd ingick låg, efter inkubation av
lufttorkade prover, på 6,17 mg N03-N per 100 g jord. För 18 prover från
gårdar med vall i växtföljden var medeltalet 8,38 mg N0 3-N per 100 g
jord. Detta är höga värden. Värdena för det under inkuberingen mineral i
serade och nitrifierade kvävet var inte lika högt, 2,64 resp 2,94 mg
N0 3-N per 100 g jord. Prover som inkuberades fuktiga, dvs utan att någon
gång ha torkats visade ännu lägre nitratkväveinnehåll efter inkubation
och mindre mängd mineral iserat kväve än torkade prover. Korrelationerna
mel lan skörden i kärl försöket och N0 3-N efter inkubation var, för både
lufttorkade och fuktiga prover, signifikanta och högre än korrelationerna
mellan skörden i kärl försök och vid inkubationen producerat N0 3-N. Enl igt
Baerug et al (1973) bör man inräkna det mineralkväve som ursprungl igen
fanns i jordproven för att få den bästa korrelationen. Detta medför dess
utom förenklade analysrutiner. Inkubering av fuktiga prover gav något
bättre korrelation än inkubering av torkade prover. Vid inkubering av
de fuktiga proverna gjordes en vattenhaltsbestämning och vattentil lsat
sen korrigerades efter denna.

Lyngstad et al (1978) använde Bremners inkubationsmetod på ett sextiotal
norska jordar. När inkubering av torkade prover jämfördes med inkubering
av fältfuktiga prover erhöl Is större mängd mineral iserat kväve för torka
de prover, 3,77 mg N för torkade prover (medeltal för 68 jordar) mot 3,32
mg N (medeltal för 57 råa prover). När det mineral iserade kvävet jämför
des med skördedata i en korrelationsanalys erhölls dock genomgående högre
r-värden när proverna inkuberats fuktiga. Liksom för Baerug et al (1973)
erhöl Is bästa sambanden med skördevariabeln när ursprungl igt mineral kväve
plus mineral iserat kväve ingick i den oberoende variabeln.

Keeney-Bremner (1966b) har testat Bremners inkubationsmetod på 25 jordar
från lowa, USA. Även de erhöl l högre korrelation (r = 0,64***) mellan
den första kväveskörden i ett växthusförsök och mineral iserat kväve vid
inkubering av fuktiga jordprov jämfört med inkubering av lufttorkade
jordprov (r = 0,41"'). Jordarna mineral iserade dock betydl igt mera kväve
vid inkubering efter lufttorkning än vid inkubering i fuktigt til Istånd.

Waring-Bremner (1964) har introducerat anaerob inkubering som en metod
att bestämma jordens kvävemineral iserande förmåga med. Jordprovet inku
beras i överskott av vatten och bildat ammoniumkväve mätes efter inkube
ringen. De framhåller en rad fördelar med metoden. Till följd av de an
aeroba förhål landena bildas inget nitratkväve, och endast ammoniumkväve
behöver bestämmas, man kan använda både lufttorra och fältfuktiga jor
dar osv. Även denna metod har testats av Baerug et al (1973). De erhöll
betydl igt högre ammoniumvärden för lufttorkade än för fuktiga prover be
roende på den partiella steri l iseringen av mikrobfloran, (Soul ides-All i
son 1961), som torkningen medför. Baerug et al kunde alltså inte blanda
torkade och fältfuktiga prover och få jämförbara värden.

De aeroba organismerna får vid anaerob inkubering inget inflytande på
mineraliseringen. Detta är en nackdel, ty de svarar under fältförhåll
anden för en stor del av ammoniumbildningen. Baerug et al (1973) och
Lyngstad et al (1978) erhöll ganska låg korrelation mellan ammoniumkvä
ve mineral iserat vid anaerob inkuberinq och 01 ika skördevariabler.

Selmer-Olsen et al (1974) inkuberade också jorden anaerobt men i över
skott av 2 N Kel. Det ursprungliga nitratkväveinnehållet, som vid an
aerob inkubering med vatten kan sjunka genom denitrifiering, befanns
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genom kloridjonens hämmande inverkan på denitrifikationen, endast minska
något. När nitratinnehål let + ammoniumkväveinnehållet efter den an
aeroba inkuberingen jämfördes med kväveskörden i ett kärl försök erhölls
högre korrelationskoefficient än när hänsyn togs enbart till ammonium
kvävet. Den erhållna korrelationen var 1 ika stark som den som erhöl Is med
aerob inkubation. Tydl igen hade kloridjonen ej någon hämmande inverkan
på ammonifikationen.

En förenklad procedur för bestämning av relativa mängden nitratkväve,
som bildas i jordar vid inkubation, har utvecklats vid lowa State College
So i 1 Test i ng Laboratory (Stanford och Hanway, 1955). I metoden i ngår en
dast en nitratbestämning och bestämning av vattenhålIande förmågan behö
ver ej göras. 10 g jord blandas med 1ika delar vermikul it i en tub med
hål i botten. Inblandningen av vermikul it, ett lermineral med hög vatten
hållande förmåga, förenklar kontrollen av fuktigheten och ökar genomluft
ningen. Före inkuberingen lakas provet med desto vatten. Genom lakningen
tvättas allt nitrat som finns i jordprovet bort. Därefter utsättes tuben
för undertryck från en vattensug för att avlägsna överflödigt vatten.
Den fuktighet som nu kvarstår i proverna (25-30 %), anser författarna
vara idealisk för snabb nitratbildning. Provet placeras sedan i en inku
bator vid 350 C med hög relativ fuktighet. Efter avslutad behandl ing lakas
provet på nytt med vatten och nitrathalten i extraktet bestämmes med fe
noldisulfonsyrametoden.

Inkuberingstiden är relativt kort, bara två veckor. Nitratproduktionen
bl ir ändå ganska stor (5,2 mg N0 3 -N per 100 g jord, medeltal för 10 jor
dar, Stanford och Hanway, 1955). Detta nitratkvävevärde är betydl igt hög
re än det som Baerug et al (1973) erhöll med Bremners inkubationsmetod.
Baerugs värde, 2-3 mg N0 3 -N ger 100 g jord, medeltal för 25 stycken nors
ka jordar,erhöl Is dock vid 5 lägre temperatur.

lowa-metoden har prövats av flera, t ex Saunder et al, 1957; Cook et al,
1957; Eagle och Matthews, 1958; Hagin-Ravikovitch, 1958; Synghal et al,
1959; Richard et al, 1960; v/elch-Bartolomew, 1963; och Smith, 1966. Han
way och DumeniI (1955) prövade lowa-metoden för att tillsammans med annan
information (främst produktpriser) göra kvävegödsl ingsprognoser för majs
i lowa. Om jorden gödslades med 40 lb N/acre (ungefär 40 kg N/ha) så blev
korrelationskoefficienten mel lan skördeökningen för denna gödselgiva och
nitratproduktionen i jorden = -0,670""" (60 fältförsök, Hanway och DumeniI ,
1955). Författarna pekar på faktorer som kan påverka bedömningarna av kvä
vegödsl ingsbehovet utan att återspeglas i inkubationstestet. Dit hör års
månsvariationer och växtrester från föregående gröda. Om sista grödan före
provtagningen varit en leguminosrik vall, som kan mineralisera mycket kvä
ve har ett lowa-test av jorden inget värde ty nitrifieringen såsom den be
stäms på laboratoriet påverkas inte i så stor utsträckning av de närmast
före provtagningen odlade grödorna. En ökning aven jords nitratproducer
ande förmåga vid inkubation är främst en produkt av långsiktiga förändring
ar av växtodl ingens inriktning (Hanway-Dumeni l, 1955).

En generel l invändning mot lowa-metoden är att det blott är nitratpro
duktionen som bl ir bestämd. En egenskap,som en del sura jordar har,är
att de under en kortare inkubationsperiod blott hinner ansamla NH4-N.
Saunder et al (1957) fann, för vissa rhodesiska jordar, en för svag
nitrifiering av ammoniumkvävet i inkubationstest enl igt lowa-metoden
och ansåg att NH 4-N skul le inkluderas i bestämningen av hur mycket kvä
ve som mineral iserats.



20

Nitratproduktionen vid inkubering av jordar, bestämd enligt lowa-metoden,
har använts av Welch och Bartholomew (1963) f8r korrelation mel lan nitrat
produktionen och torrsubstanssk8rden i ett växthusf8rs8k, där 50 stycken
kemiskt sura jordar med 01 ika naturl ig dränering från "Coastal Plain'!"'om
rådet i USA, uppkalkade till pH-värden mellan 5,8 och 6,2, odlades.
Även 60 stycken jordar i fältf8rs8k med dål ig och bra naturl ig dränering
användes f8r korrelationsskattningar. Korrelationen mellan nitratproduk
tionen på laboratoriet och kvävesk8rd eller respons f8r kväveg8dsl ing
var h8gre i unders8kningen som innefattade odl ing i växthus jämf8rt med
odl ing i fältf8rs8k.

Två jordar med dål ig naturl ig dränering gav i växthusf8rs8ket en h8g torr
substansskörd men visade dål ig nitratproducerande f8rmåga på laboratoriet.
F8rfattarna håller f8r trol igt att orsaken låg i att mineral iseringen av
stannade på NH 4 -N-stadiet. Detta ammoniumkväve redovisades ej i inkuba
tionstestet där bara nitrat bestämdes. Gr8dan i växthuset kunde dock assi
milera detta ammoniumkväve.

Olson et al (1960) använde lowa-metoden f8r att uppskatta kväveg8dsl ings
behovet i jordar från Nebraska. De ansåg att vermikul iten kunde påverka
kväveproduktionen genom sin ammoniumfixerande f8rmåga. F8r att undvika
felbed8mningar, beroende av detta, använde de sand i stället f8r vermi
kul it som inblandning. De pr8vade även en kalktillsats. Med kalkade jord
prov fick Olson et al visserl igen st8rre nitratproduktion, men korrela
tionen mel lan nitratproduktionen och sk8rden i kärl- och fältf8rs8k blev
lägre än utan kalktillsats. Mel lan nitratkväveproduktionen bestämd med
lowa-metoden och respons f8r kväveg8dsl ing hos vete och havre erh811 Ol
son et al f8r åren 1952-1955 korrelationskoefficienten -0,413'''-'( (n = 71).

Gasser (1961a, 1961b) har kortfattat beskrivit en inkubationsmetod f8r
färsk eller torkad jord. 50 g färsk jord inkuberades vid 25°C i 21 dagar.
Extraktionen gjordes med surgjord K2 S0 4 -18sning och mineralkvävebestäm
ning på extraktet skedde med mikrodiffusionsmetoden enl. Bremner och
Shaw (1955). Det ursprungl iga mineralkväveinnehållet bestämdes på ett
separat prov. Den vattenhålIande kapaciteten på varje jord bestämdes och
lufttorkade jordprov inkuberades vid en vattenhalt av 50 %av maximala
vattenhålIande f8rmågan. Färska prover inkuberades vid den fuktighet de
hade vid provtagningen.

Det är, som framgår av metodbeskrivningen, en ganska arbets- och tids
krävande metod Gasser använder. I England har några forskare använt me
toden (Gasser-Jephcott 1964 och Last-Draycott 1971). Gasser själv testa
de den på jordar som sedan odlades i kärl- och fältf8rs8k. Sk8rden av
torrsubstans och kväve i ett kärlf8rs8k med rajgräs med och utan kväve
g8dsl ing fann han signifikant korrelerad med det mineralkväve som produ
cerades vid inkuberingen av lufttorkade prover. Korrelationen med färska
jordprov var lägre och ej signifikant. F8r fältf8rs8ken gäller, att även
där var korrelationen mellan sk8rden och kvävet som mineral iserades i in
kubationsf8rs8ket bättre f8r lufttorkade prover än f8r färska prover.

Last-Draycott (1971) testade Gassers inkubat ionsmetod på jordar från kvä
veg8dsl ingsf8rs8k med sockerbetor. Korrelationen mellan mineral iserat
kväve i inkubationsf8rsök och jordens innehåll av organiskt C och total
kväve var bättre för lufttorkade än för fuktiga jordar. Korrelationen
mel lan sockerskörden i ogödslade led i fält och mineral iserat kväve var
låg och ej signifikant. Den maximala responsen för g8dselkvävet i fält
försöken var signifikant korrelerad med mineraliserat kväve i inkubations
försök om man inkuberade färska prov tagna på våren men ej om man inkube
rade lufttorkade prov som tagits på våren.
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Vid en jämförelse mellan de tre i det föregående beskrivna inkubations
metoderna (Bremners metod, lowa-metoden och Gassers metod) framkommer
skillnader både i utförande och erhållna resultat.

lowa-metoden har, förutom i USA, prövats i många länder. Till fördelarna
hör att många jordprov samtidigt kan analyseras i en speciellt byggd
apparatur. Inkubationstiden är ganska kort och arbetsinsatsen liten, en
dast en kemisk analys behöver utföras. För bestämning av det under inku
bationen producerade nitratkvävet används dock den nu föråldrade fenol
disulfonsyrametoden. Med användning av modernare analysmetoder för nit
ratkväve, t ex den enl igt Henriksen-Selmer-Olsen (1970), och automatise
ring av analysarbetet genom att använda autoanalyzer-teknik kan förbätt
ringar och förenkI ing3r göras.

En nackdel är att NH 4 -N-bestämning ej utförs i den ursprungl iga lowa
metoden. För sura jordar är det nödvändigt med ammoniumkväveanalyser
för att rätt kunna bestämma mängden mineral iserat kväve. Ammoniumkväve
kan inte bestämmas utan att byta ut de två lakningarna med vatten mot
extrakt ioner före och efter inkuber ingen med t ex 2 N Kel, ett extrak
tionsmedel med vilket man kvantitativt förmår lösa ut 'Iväxttillgängligt"
NH 4 -N. lowa-metoden skulle med NH 4 -N-bestämning bl i mycket mera arbets
krävande och fördelarna med den förenklade analysgången försvinner.

Metodiken att i stället för inblandning av vermikul it blanda provet med
tre gånger sin vikt av syratvättad kvartssand har använts av Bremner.

Med Bremners inkubationsmetod och N0 3 -N-bestämning enbart efter inkuba
tion har Baerug et al (1973) nått god korrelation med skördevärden i ett
kärl försök med norska jordar. Denna norska til lämpning av Bremners metod
har också testats mot skörderesul tat i fäl t (Lyngstad et al 1978).

I regel får man de bästa sambanden mellan resultatet från olika inkube
ringsmetoder och skördevariablerna när man inkuberar fuktiga prover.
Keeney-Bremner (1966b) och Baerug et al (1973) samt Lyngstad et al (1978)
har, när de använt Bremners metod erhållit de högsta korrelationskoeffi
cienterna när jordproven inkuberats fältfuktiga. Vattentillsatsen vid in
kuberingen har då korrigerats med hänsyn till den fuktighet proverna inne
höll vid starten av försöket.

Med Gassers inkubationsmetod (Gasser 1961a, 1961b) har Gasser själv och
Last-Draycott (1971) fått dål ig korrelation mellan mineral iserat kväve
och skörden i kärl och fältförsök när jordproverna inkuberats fältfuktiga,
dvs vid den varierande fuktighet de hade vid ankomsten till laboratoriet.
Inkubering av prover som först lufttorkats och vid inkuberingen tillsatts
vatten efter ett bestämt schema gav högre korrelationskoefficienter. De
är dock ensamma om att ha erhåll it bättre korrelation just för lufttor
kade prover. Orsaken är säkert att fuktighetshalten inte höl Is på samma
nivå i al la prover som inkuberades fuktiga. Proverna fick i stället ha
kvar samma fuktighetshalt vid inkuberingen som de hade i fält.

Dessa jämförelser visar att vatteninnehållet, til l exempel uttryckt som
en viss procentandel av maximala vattenhålIande förmågan, vid inkubering
måste hållas l ika stort i alla prover för att en real istisk bi Id av jor
dens kvävelevererande förmåga skall erhål las.

Otaliga inkubationsmetoder som skiljer sig från varandra genom analys-
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teknik, 01 ika tillsatser och jordens fuktighetshalt har under årens
lopp f6reslagi~s.

Det är ej m6jl igt att referera alla i detta arbete. En sammanställning
i tabellform 6ver det trettiotal metoder som publ icerats mellan åren
1947 och 1963 har gjorts av Bremner (1965). Läsaren hänvisas till detta
arbete f6r ytterl igare information.
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3:6 ~yävemineral iseringsförmågan bestämd genom mätning av mineral kväve
innehållet i jorden efter inkubation

För att bedöma den samlade inverkan på skörden av mineralkväveinnehållet
i jorden före sådd och det som mineral iseras under våren och sommaren har
några författare använt variabeln i1mineralkväveinnehållet i jorden efter
inkubationii.

Vid utnyttjande av denna storhet bortfaller bestämningen av mineralkväve
innehållet i jorden före inkubation.

Det kväve som mineral iseras under inkuberingen av jorden på laboratoriet
kan, vid en jämförelse mellan 01 ika jordar, anses vara ett relativt mått
på vad som mineral iseras i fält under växtperioden.

Man kan, i l ikhet med Stanford och Legg (1967) hysa teoretiska betänkI ig
heter mot att addera det mineralkväve som finns i jorden ursprungl igen
och det kväve som mineral iseras vid inkubering. Dessa två variabler har
så 01 ika bakgrund. Mineralkväveinnehållet före sådd på våren påverkas av
förhål landen i fält under senast förlupna höst, vinter och vår. Mineral i
serat kväve i inkubationsförsök bestäms på laboratoriet under standardi
serade och optimala förhållanden för mineral isering och är att anse som
ett relativt kvävevärde.

Förbättrade korrelationskoefficienter har dock rapporterats om bägge
storheterna inbegrips i korrelationsberäkningarna, antingen de helt en
kelt adderats eller använts som separata oberoende variabler vid beräk
ningar av multipel korrelation.

Baerug et al (1973) visade att N0 3 -N efter inkubation gav högre korrela
tion med skörden i kärlförsök än enbart den ökning av nitratkväveinnehål
let som erhölls när proven inkuberades, se också kap 3:5.

Munson och Stanford (1955) fann bättre korrelation mellan mineraliserat
nitratkväve enl igt lowa-metoden och skörden i ett kärl försök när det nit
rat som fanns i jorden innan inkubering adderades till det under två vec
kors inkubering mineral iserade nitratkvävet.

Smith (1966) använde bl a en modifierad lowa-metod (inkuberingstiden sänkt
från 14 dagar till en vecka). Han fann att inkluderandet av ursprungligt
nitratinnehåll i jorden med nitratkvävet som bildades under inkuberingen
ökade styrkan i sambandet mel lan mineralkvävevärde och skörd av hundäxing
i ett kärl försök. De två storheterna insattes då som separata oberoende
variabler i multipel regression. En enkel korrelationsberäkning mellan
summan av de två variablerna och skördedata gav en lägre korrelationskoef
ficient. (Den var dock signifikant på 0,1 % nivån.)

Den multipla regressionsekvationen löd (Smith 1966);

Y = 0,730 Xl + 0,157 X2 - 8,72

y = kväveupptagningen i kärl försöket
Xl ursprungligt nitratinnehåll i jorden
X2 = nitrat bildat under inkubation

Författaren anmärker att regressionskoefficienterna avslöjar att ursprung-
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ligt nitratinnehåll i jorden var 4,5 gånger så effektivt som nitratkväve
bildat under inkubation såsom mått på jordens kapacitet att leverera
kväve till växande grödor. Til l dessa resultat kan fogas följande kommen
tar: I Ontario råder torra väderleksförhållanden. Man odlar präriejordar
från vilka utlakningen är låg. Det ursprungliga nitratinnehållet i jor
den kommer därför att få stor betydelse för grödornas kväveförsörjning.

Olson et al (1960) påpekar att man vid användandet av lowa-metoden inte
redovisar en faktor som betyder mycket, näml igen nitrat som ackumulerats
i jorden under t i den före sådd. Denna faktors i nverkan kan b l i stor när
man, som i Nebraska där Olson et al gjorde sin undersökning, til lämpar
"Dry Farming", dvs odlar en gröda endast vartannat år.



3:7 Kvävemineral iseringsförmåga~

analysmetoder
jorden bestämd med kemiska
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Att kunna bestämma 01 ika jordars kvävemineral iserande förmåga med en
kemisk analys i stället för med biologiska metoder medför förenkl ingar.
De kemiska analysmetoderna är vanl igen snabbare, enklare och mera pre
cisa än de biologiska metoderna.

Huvudinvändningen man kan göra mot de kemiska metoderna är att de i
regel är utexprimenterade empiriskt. De tar t ex ingen hänsyn till
det faktum att nettomineral iseringen (eller nettoimmobil iseringen)
i en jord främst är beroende av energitillgången för mikrobfloran i
jorden och inte så lätt låter sig bestämmas genom en kemisk extr~k

tion.

Egen t l igen bör ma n även räkna bes tämn ing av j ordens ha l t av tota l kväve
och bestämning av jordens organiska kol- och mineralkväveinnehål l till
de kemiska metoderna. Dessa metoder och hur de är korrelerade till kväve
mineral iseringsförmågan hos 01 ika jordar behandlas dock på annan plats
(se kap 3:1 och 3:3). Framställningen i detta kapitel begränsas till
att gäl la metoder där man extraherar ut någon del av den organiska s0b-
s tansen och gör den t i 11 måt t på kvävem i nera l i se r ingsförmågan .

Extraktionsmedlet som används kan vara basiskt eller surt och det kan
även ha oxiderande el ler hydrolyserande egenskaper. I det framställda
jordextraktet bestäms sedan organiskt och/eller oorganiskt kväve el ler
någon annan substans.

Några författare anser att de extraherar ut en bestämd frakt ion, vanl i
gen den lättmineral iserbara delen, av den den organiska substansen.
Detta är emellertid svårt att påvisa då den organiska substansens~ke~

miska sammansättning ännu är för l itet känd.

Jenkinson (1966 och 1968b) försöker att undvika denna vaga beskrivning
på vad som extraheras ut. Han använder en kemisk metod som ger ett mått
på mikrobmassans storlek när han bestämmer kvävemineral iseringsförmågan.
Vid tillkomsten av denna metod utnyttjade han först den radioaktiva iso
topen C14 i ett försök där nedbrytningen och omsättningen av C14 -märkt
rajgräs i två jordar studerades. När detta försök varat ett år fann han
i jorden en l iten organisk fraktion, kraftigare märkt än den organiska
substansen i övrigt, som, genom utförande aven partiell sterilisering
i försöksjordarna, kunde konstateras höra ti 11 biomassan (Jenkinson 1966).
(lliomassan enl igt Jenkinson uttydd som mikrobpopulationen i jorden).

Mängden märkt C som mineral iserades vid den partiella steri liseringen
var signifikant korrelerad med mängden märkt C som utextraherades av
0,2 N Ba(OH)2 (Jenkinson 1968a). Han skriver: liDen organiska substansen
innehåller fraktioner som skiljer sig mycket ifråga om stabilitet och
förmåga att motstå mineralisering. En stor men relativt inert fraktion
kan tänkas l ivnära en mikrobpopulation som är jämförbar i storlek med
den som lever aven mindre men mera lättomsättbar fraktion. Genom att ta
storleken på biomassan som ett mått på mineral iseringsförmågan hos jor
den kan man få ett mått dels på det kväve som mineraliseras från lång
samt nedbrytbar organisk substans, dels på det som mineral iseras från
mera labila fraktioner. Om det då antages att en jord, som innehål ler en
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stor biomassa, mineral iserar mer kväve per tidsenhet än en, där det
blott finns en 1iten mängd mikrober, och att det organiska material
som extraheras ut av Ba(OH)2 är nära korrelerat med biomassan i jorden
så kan det organiska materialet som extraheras av Ba(OH)2 användas som
ett mått på kvävemineral iseringsförmågan hos 01 ika jordar". (citat ur
Jenkinson 1968b).

Jenkinson (1968b) mätte på försök 01 ika komponenter i bariumhydroxid
extraktet. Mängden polysackarider i extraktet, mätt i form av glykos
ekvivalenter, befanns bäst korrelerad med skörden av kväve i gödslade
och ogödslade jordar i ett kärlförsök.

Man har undersökt hur tillförsel av halm till jorden inverkat på mäng
den Ba(OH)2-extraherade glykosekvivalenter. Det visade sig att ju större
halmtillsats jorden utsatts för ju högre blev glykosekvivalentvärdet. En
inkubering av jorden visade dock att ju mera halm jorden innehöll vid
försökets start ju mindre kväve mineral iserade den. Bariumhydroxidmeto
den har alltså defekten att inte inregistrera den nedgång i kväveminera
1 iseringsförmågan som beror av til Isats av halm till jorden. (Denna de
fekt delar den säkert med andra kemiska metoder, något som dock ej är
vetenskapl igt undersökt).

För att i möjl igaste mån minska ner halmens ogynnsamma inverkan på mOJ
1 igheterna att med kemiska metoder bestämma kvävemineral iseringsförmå
gan kan man ta ut jordproven på våren, dvs vid den tidpunkt då den på
hösten nedplöjda halmen omsatts så länge som möjl igt. Jenkinson erhöll
med Ba(OH)2-extraktion "glykos"-värden mellan 77 och 6 mg "glykos" per
100 g jord när jordarna hade en total kvävehalt som varierade mellan
0,494 och 0,094 procent och en kolhalt (organiskt kol) som låg mel lan
4,61 och 0,82 procent. (Jenkinson 1968b).

Korrelationen mellan N mineraliserat i ett inkubationsförsök med luft
torkade prover och Ba(OH)2-extraherad "glykos" var för 42 jordar signi
fikant. (Jenkinson 1968b).

Korrelationen mellan den ogödslade kväveskörden i kärlförsök och Ba(OH)2
extraherad "glykos" blev för en grupp med 14 heterogena jordar r = 0,70''<>''
och korrelationen mellan "glykos"-värdena och den ogödslade kornskörden
i fältförsök (när tre års skörderesultat analyserades) r = 0,83** (36
jordar). (Jenkinson 1968b).

Bland andra som prövat hur Ba(OH)2-extraherad "glykos" förhåller sig som
mått på kvävemineral iseringsförmågan kan nämnas Last-Draycott (1971).
Last-Draycott erhöll korrelationskoefficienten r = 0,73** när de korre
lerade mineral iserat kväve i inkubationsförsök med Ba(OH)2-extraherad
"glykos" (62 jordar). Under 6 år provtog de sockerbetsförsök. Ingen kor
relation erhölls mellan "sockerskörden utan kvävegödsl ing" och Ba(OH)2
extraherad "glykos". Det fanns dock korrelation mellan "största respons
för kvävegödsl ing i form av sockerskörd" och Ba(OH)2-extraherad "glykos".
(r = 0,49""").

Keeney-Bremner (1966b) använde Ba(OH)2-extraktion i en undersökning där
25 jordar odlades i kärl försök. Skörden i kärl försöket korrelerades med
bl a analysvärdena från 6 kemiska metoder. Ba(OH)2-extraherat kväve kor
f"(;;lerade som fjärde bästa metod med kväveskörden i kärl försöket. (r =
0,54""") Ba(OH)2~extraherad "glykos " korrelerade inte alls med skörden.
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De inledande extraktionerna i den klassiska humusanalysen kan också
användas för att få ett mått på mängden mikrober i jorden och därmed
får man i enl ighet med Jenkinsons resonemang om sambandet mellan mikrob
massans storlek och kvävemineral iseringsförmågan ett mått på kvävemine
ral iseringen. Man utgår ifrån Waksmans (1939) ämnesgruppanalys för frak
tionering av jordens humussubstanser. Jansson (1951) har modifierat och
förenklat denna analys.

Det första steget i serien av analyser är extraktion av jorden med alko
hol + bensen, varvid en alkohol-bensen-löslig fraktion avskiljes från
totalmaterialet. Återstoden kokas med 0,55 N (= 2-procentig) HCl var
efter följer ytterl igare extraktioner som dock inte behöver behandlas
här. Den fraktion som erhålles vid extraktion med varm 0,55 N HCl ger
en god uppfattning om de i den biologiska nedbrytningen verksamma delar
na av total substansen = mikrobprotoplasman(Jansson 1951).

I sitt arbete över huruvida de gängse använda metoderna för fraktione
ring av humusinnehål let i jorden kan anses biologiskt motiverade, under
sökte Persson (1968) även Janssons modifiering av ämnesgruppanalysen. Han
fann att man, genom att byta ut förbehandl ingen med etanol + bensen mot
en syrabehandling innebärande extraktion med kall 0,5 N syra, gjorde
efterföljande fraktion mera biologiskt enhet l ig. Av analystekniska skäl
använde Persson svavelsyra i stället för saltsyra och förbehandl ingen
gjordes alltså genom extraktion med kall 0,5 N H2S0 4 , varefter man genom
extraktion under 5 timmar med varm 0,55 N H2S0 4 erhöll en fraktion där
bland annat det i mikrobprotoplasman ingående kvävet skul le finnas.
Persson använde blott två jordar i sin undersökning, varför metodens lämp
l ighet för analys av jordar i större skala inte är undersökt tidigare.

Livens (1959) cit. av Keeney-Bremner 1966a och 1966b har föreslagit ex
traktion med kokande vatten som en metod att bestämma kvävemineral ise
ringsförmågan med. Ursprungl igen var det Livens som lanserade metoden
och på grund av att jorden dispergerade under extraktionen blev proverna
svåra att filtrera. För att förbättra metoden föreslog därför Keeney
Bremner (1966a) att K2S04 skulle til Isättas innan filtreringen. På ex
traktet, vari finns utbytbart ammoniumkväve, nitratkväve samt lättlösl igt
organiskt bundet kväve gör man sedan en förenklad Kjeldahlanalys ( med
uteslutande av K2S0 4-CuS0 4-Se), varigenom man bestämmer extraktets inne
hål l av ammoniumkväve och en del av det organiska kvävet.

Metoden har fördelen att extrahera ut 1 ika mycket kväve vare sig jorden
är färsk, lufttorkad eller lufttorkad och lagrad (Keeney-Bremner 1966b).
Vid extraktion av 25 stycken jordar med ett totalkväveinnehåll på i me
deltal 0,205 %erhöll Keeney-Bremner (1966b) som ett medelvärde på det
extraherade kvävet ett värde = 49 ppm. Korrelationen mel lan kväve extra
herat med kokande vatten och kväveskörden, (andra- och tredjeskörden) ,
i ett växthusförsök med rajgräs blev r = 0,79***. De har också korrele
rat resultatet av metoden med mineral iserat kväve i ett inkubationsför
sök och erhöll då hög korrelation (r = 0,83***). Jenkinsson (1968) har
jämfört metoden med bl a sin egen metod, Ba(OH)2-extraherad "glykos",
och fann att extraktion av kväve med kokande vatten hävdade sig något
sämre än Ba(OH)-extraktion vid korrelation med skörden i ett kärl för
sök och med mineral iserat kväve i ett inkubationsförsök.

Det finns flera extrationsmetoder som är alkal iska. Så har Mae Lean
(1964) föreslagit extraktion med kal l 0,01 M NaHC0 3 och filtrering.
Fi l tratet kokas efter extrakt ionen med svavel syra och K2S0 4, och sedan
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sker bestämning av ammoniumkväve medelst Nesslers reagens. Korrela
tionen mellan kvävevärden erhållna genom denna metod och N-skörden
vid odl ing av rajgräs på 24 stycken jordar odlade i växthus blev r
0,762 vilket var högre korrelation än de korrelationer som erhölls mel
lan en inkubationsmetod, mineralkväveinnehållet i färsk och torkad jord,
totalkvävehalten samt tre stycken andra kemiska extraktionsmetoder ocn
skörden.

Smith (1966) har i en undersökning med 60 jordar prövat NaHC0 3 -extrak
tion. I jämförelse med aerob inkubering en1 igt Bremners metod och lowa
metoden, gav metoden lägre korrelationskoefficient er = 0,420***). En
annan kemisk extraktionsmetod, extraktion med utspädd H2S0 4 , Purvis
och Leo (1961), se det följande, var dock inte alls korrelerad. Alla
metoderna korrelerades med skörden i ett växthusförsök

Jenkinson (1968b) har i sin undersökning bland annat jämfört Ba(OH)2
extraktion, extraktion med kokande vatten och extraktion med 0,01 M
NaHC0 3 • Jämförelsematerialet var 14 jordar odlade i kärl försök el ler
satta i inkubationsförsök. I regel var korrelationen mellan de prövade
metoderna och mineral iserat kväve i inkubationsförsök högst. Bäst häv
dade sig NaHC0 3 -extraherad 'lg1ykos" r = 0,84'''''', sedan kom NaHC0 3 -extra
herat N, (r = 0,79''''''). Extraktion med kokande vatten gav ej 1ika hög
korrelationskoefficient, medan Ba(OH)2-extraherad glykos också hävdade
sig väl (r = 0,78'';;'')'

Korrelationsberäkningar mellan skörden på de ogödslade jordarna i kär1
försöket och de prövade metoderna gav till resultat att bestämning i
jordextraktet av l'g1ykos" hävdade sig bättre än bestämning av extraherat
IlNII, detta oavsett vilken extraktionsmetod som användes. Ingen mer än
Jenkinson har prövat extraktion av "glykos " med användande av 01 ika
extraktionsmedel. Han fann också att mängderna "glykos" utextraherade
ur 14 jordar med antingen NaHC0 3 , kokande vatten eller Ba(OH)2 var sig
nifikant korrelerade med varandra.

En metod som testats ganska mycket, kanske mest på skördar i växthus och
i kärlförsök är att bestämma ti11gäng1 igt kväve i jorden genom kokning
med a1ka1 iskt permanganat, (Truog et al 1953). Permanganatet som är ett
oxidationsmedel, förväntas i denna metod oxidera lättmineral iserbart or
ganiskt material medan det självt reduceras. Alkaliniteten gör att det
kväve, som då frigörs ur jorden i form av ammoniak, drivs ut och fångas
upp i H2S0 4 när reaktionen utföres i t ex Kjeldahlkvävebestämningsappa
ratur. Med Ness1ers reagens bestäms sedan mängden ammoniumkväve.

Stanford och Hanway (1955) jämförde, med användning av 21 jordar odlade
i växthus, 01 ika metoder, bl a behandl ing av jorden med permanganat.
Mineral isering av N0 3 -N i inkubationsförsök enl igt lowa-metoden (se kap
3:5) gav bästa uppskattningen av kvävemineraliseringsförmågan, (r =
0,91). Därnästföljde tota1-N-halten i jorden (r = 0,84) och sist be
handl ing av jorden med a1kal isk permanganatlösning (r = 0,70).

Synghal et al (1959) har testat metoden med flera på varandra följande
skördar från jordar odlade i växthus, och på skördar från fältförsök.
Det högsta korrelationsvärdet för växthusförsöketerhölls mel lan produ
cerat nitrat i jordar inkuberade två veckor vid 28°C och den ogödslade
skörden för gröda nummer två, r = +0,801**, men även för permanganatme
toden fanns hög korrelation med denna gröda (r = +0,703**). Med fält-
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+0,267 mel-

Flera författare använder sig av sura extraktionsmedel , t ex svavelsyra
för bestämning av kvävemineral iseringsförmågan, Purvis -Leo (1961),
Richard et al (1960), Keeney-Bremner (1966b) och Tyurin-Konova (1935).

I allmänhet användes utspädd syra för extraktionen varefter man bestäm
mer ammoniumkväve i extraktet genom destillation eller Nesslerisering
eller med annan färgreaktionsmetod.

Vid NH 4-N-bestämning genom destillering av syraextraktet med MgO eller
NaOH får man räkna med att en del av det organiska kväve som finns i
extraktet,och som är alkaliinstabilt, hydrolyseras och således innefat
tas i bestämningen (Jansson 1958 s 133-134). Vid NH 4-N-bestämning genom
Nesslerisering bortfaller denna komplikation.

Purvis-Leo behandlade jorden med 0,072NH 2S0 4. Blandningen av jord och
syra fick koka in på vattenbad, varefter spädning, filtrering och bestäm
ning av NH4-N genom Nesslerisering skedde. Korrelering av metoden med
N-skörden i ett växthusförsök med sju jordar gav r = 0,976**, vilket
var en högre korrelation med skörden än den som erhölls mellan jordens
totalkväveinnehåll och skörd (r = 0,927""':) eller för N0 3-N mineraliserat
i ett inkubationsförsök (r = 0,846*) och skördevärdena.

Smith (1966) prövade Purvis-Leos metod men fann ingen korrelation med
skörden i ett växthusförsök.

Richard et al (1960) behandlade 1 g jord med 5 ml 0,25 N H2S0 4 och de
stillerade sedan ammoniumkvävet i extraktet med NaOH och erhöll korrela
tionskoefficienten r = 0,627** mellan destillerat N och N-skörden i ett
kärlförsök med 39 jordar. Om jordens nitratinnehåll reducerades och till
läts ingå i analysvärdet steg korrelationen till r = 0,829**. Den sist
nämnda korrelationen var högre än den som erhölls dels för permanganat
metoden och dels för nitrifiering i jorden enl igt lowa-metoden.

Keeney-Bremner (1966b) extraherade med kall 0,5 N H2S0 4 och bestämde
Kjeldahlkväve i extraktet. De fick ut ungefär 60 ppm kväve (medeltal för
25 lufttorkade jordar). Korrelationen mellan skörden i ett växthus
försök och denna metod blev högre (r = 0,56**) än korrelationen mellan
skörden och permanganatmetoden (r = 0,42**) och ungefär l ika hög (r
0,54**) som korrelationen mellan skörden och Ba(OH)2-extraherat N.

I Norge har använts en kemisk metod innebärande extraktion av jorden med
2 M KCl vid 800 C under 20 timmar och bestämning av mängden NH 4-N och
N03-N i extraktet (0ien och Selmer-Olsen 1979). Metoden är dock bara prö
vad genom jämförelse med den mängd mineralkväve som mineraliserades i
inkubationsförsök och det är därför ännu svårt att bedöma om den har nå
got praktiskt värde.

För de kemiska metoderna, där den teoretiska förklaringen till att vissa
metoder anses lämpl igare att bestämma kvävemineral iseringsförmågan än
andra är svag, men där det i stäl Jet empiriskt visat sig att de är lämp
1iga, får ju korrelationer mel lan analysvärden för metoderna ifråga och
olika skördevariabler en avgörande betydelse när man skall göra en gra
dering mellan dem.
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Det är svårt att jämföra r-värden från 01 ika undersökningar med varandra
beroende på att olika antal jordar kan ha använts, skillnader i prov
tagningsmetodik kan finnas, jordarnas egenskaper kanske inte varierar på
samma sätt i 01 ika undersökningar m.m. Vid en jämförelse måste hänsyn
också tas till vilken eller vilka de beroende variablerna har utgjorts
av, om de t ex har varit mineral iserat kväve i inkubabionsförsök, skör
den när de undersökta jordarna odlats i kärl försök el ler skördarna i ett
antal fältförsök.

I ett första test försöker man i de refererade arbetena i regel hålla så
många av försöksbetingelserna, utom de vilka man vill testa, konstanta.
Då används jämförelser med mineraliserat kväve i inkubationsförsök. I
takt med att kunskaperna ökar om metodernas lämpl ighet används de andra
försöksformerna i ovan nämnd ordning.

Extraktion med 0,1 N Ba(OH)2 och bestämning av 'Iglukosekvivalenter " i
extraktet har enl igt Jenkinson (1968b) givit bra korrelation med skörden
i fältförsök.

Keeney-Bremner (1966b) har för extraktion med kokande vatten med kväve
bestämning på extraktet .erhåll it god korrelation med kväveskörden i ett
växthusförsök med rajgräs. Även Jenkinson (1968b) har prövat denna metod
och den har hävdat sig ganska väl. Analysvärdena för denna metod är ej
jämförda med skörden i fält.

Dessa två metoder, tillsammans med den metod som Persson (1968) använt,
och som beskrivits tidigare i kap 3:7, har använts som kemiska metoder
i de egna undersökningarna beskrivna i kap 4.
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3:8 Inverkan av torkning, frysning och laQring på kvävemineral ise
r i ngen i jord

Torkning och lagring är ofta orsaken till at jordprovernas mineral
kväveinnehåll förändras. Även kvävemineral iseringsförmågan, mätt som
mineral iserat kväve vid inkubering, kan ändras. Storrier (1966) har
sammanfattat resultat av undersökningar gjorda inom detta område.

Då lufttorkningens inverkan på jordens ursprungl iga mineral kväve inne
håll redan diskuterats, se kap 3:4, begränsas fl'amställningen här till
att omfatta hur torkning (i regel vid rumstemperatur) inverkar på kväve
mineral iseringen i inkubationsförsök samt hur den påverkar analysresul
tatet från några kemiska extraktioner med anknytning ti 11 kvävemineral i
seringsförmågan. Därefter behandlas den lufttorra lagringens inverkan på
a) mineralkväveinnehållet, b) kvävemineral iseringen och c) några kemiska
extraktionsmetoder.

Torkning vid rumstemperatur el ler något högre temperatur är ett sätt att
erhålla lagringsdugl iga jordprover. Vattenhal ten i jordproven bl ir då
så låg att man får en hämning av mikroorganismernas livsyttringar, och
omsättningen i jorden avbryts. (I en undersökning av Gasser (1961b) va
rierade vattenhalten i lufttorkade prover mellan en och fyra viktsprocent
beroende på jordens lerinnehåll och mullhalt). Befuktning av torkad jord
ökar den biologiska aktiviteten igen. I de flesta fall är denna ökning
också förenad med en mineral isering av kväve,Winsor och Pollard (1956)
cit av Storrier (1966).

Ökning av kvävemineral iseringen vid inkubering av torkade prover jämfört
med inkubering av färska prover har rapporterats av flera författare.
Cooke-Cunningham (1958) inkuberade 27 stycken jordar i färskt tillstånd
och efter lufttorkning. 1 medeltal var nitratproduktionen vid inkubering
av färska prover i 30 dagar 10,8 ppm och nitratproduktionen vid inkube
ring av samma jordar efter lufttorkning 31,8 ppm.

Eagle (1961) rapporterar att lufttorkning resulterade i högre produktion
av mineral kväve vid en efterföljande inkubering. ökningarna varierade
från O % hos några leror till 100 % för ett par jordar med grövre textur.
Som medeltal för 15 jordar anger han en NH 3 + N0 3 --produktion på 39 ppm
vid inkubering av färska jordprov och 50 ppm vid inkubering efter luft
torkning.

Hur den kemiska metoden som består av extraktion av jorden med kokande
vatten och bestämning av Kjeldahl-kväve i extraktet påverkas om jorden
lufttorkas har undersökts av Keeney-Bremner (1966b). De fann vid test
ning av 25 stycken jordar obetydliga förändringar i det funna Kjeldahl
kvävet vid jämförelse mellan fältfuktiga och lufttorkade jordar.

För extraktion med Ba(OH)2 och bestämning av Kjeldahl-kväve i extraktet
erhöl l Keeney-Bremner (1966) vid extraktion av lufttorkade prover som
medeltal för de 25 undersökta jordarna en ökning av Kjeldahl-kvävet med
18 ppm el ler 46 % räknat på värdet för de fältfuktiga jordarna.

Den mängd Kjeldahl-kväve som extraherades av kall 0,5 N H2S04 ökade ej
l ika starkt (med omkring 20 %), om jorden lufttorkades före extraktionen
(Keeney-Bremner 1966).
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Jenkinson (1968b) erhöll en ökning av det "non-N03-NII som bestämdes
med Kjeldahlanalys efter extraktion med kall 0,1 N Ba(OH)2 om jordarna
lufttorkades innan extraktionen. Värdet pål'glykos11extraherad med Ba(OH)2
ökade också efter lufttorkningen. Blott fyra jordar undersöktes av Jen
kinson.

Man måste på laboratoriet kunna lagra jordprover i väntan på att senare
företa analys av dem. En lagring i naturfuktigt tillstånd i rumstempera
tur går inte för sig då omsättningsprocesser i jorden kan äga rum, vilka
medför förändringar i mineralkvåveinnehållet.

Fastän fuktighetshalten i prover torkade vid rumstemperatur eller strax
däröver inte är entydigt definierad, 1 igger den så pass lågt att man
måste anse att den biologiska aktiviteten i proverna har upphört.

Trots detta kan variationer i jordprovens mineralkväveinnehåll uppstå
under lagring av lufttorkade prover. Gasser (1961b) rapporterar att för
ändringarna är större i jordprov som förvaras i papperspåsar än för prov
förvarade i polyetenpdsar. (Kontakten med atmosfären är större när proverna
förvaras i papperspåsar). Ammoniumkväveinnehållet varierar mera än nitrat
i nnehå 11 et.

Olson et al (1960) fann att ammoniumkväveackumulering ägde rum när pro
verna lagrades i papperssäckar. Vid efterföljande inkubering nitrifiera
des ammoniumkvävet och man fick en högre nitratproduktion än när proverna
lagrats i lufttäta glasflaskor.

Gasser (1961b) erhöll som medeltal för åtta stycken jordar en ökning av
mineralkväveproduktionen från 19,4 ppm vid inkubering av lufttorkade, ej
lagrade, prover i 21 dagar vid 250 C ti1148,1 ppm vid inkubering av luft
torkade och i 98 veckor lagrade prover. ökningen i mineral iserat kväve
kunde säkert fastställas först efter 12-16 veckors lagring, dessförinnan
var ökningarna ojämna.

Munro-Mae Kay (1964) fann att lagring av torkade prover inte ökade nitrat
produktionen vid en efterföljande inkubering. Proverna hade lakats före
inkuberingen. Lakningen kan ha avlägsnat lättlösl igt organiskt material
som bildats vid torkning och under lagringsperioden och som annars skulle
ha bidragit till en ökad mineral isering.

Keeney-Bremner (1966b) har studerat hur metoden med extraktion av jorden
med kokande vatten påverkas aven tids lagring. De fann att värdet på det
extraherade kvävet förändrades obetydl igt när jordproven lagrades i 8
veckor före extraktionen.

Mängden Kjeldahl-kväve som extraherades med kall 0,5 N H2S0 4 påverkades
inte hel ler nämnvärt aven tids lagring före extraktionen (Keeney-Bremner
1966b) .

Jenkinson (1968) fann, i en test med 14 jordar, efter 5~ års lagring me
delvärdet 26,9 mg Ba(OH)2-extraherad 'Iglykos 'l och efter ytterligare 4~

års lagring medelvärdet 26,8 mg "glykos" per 100 g jord. Värdena för de
enskilda jordarna var vid bestämningstil IfälIena signifikant korrelerade
med varandra (r = 0,995).
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Förutom i torkat til Istånd kan jordprover som insamlats i fält också
lagras djupfrysta ty även djupfrysning hämmar mikororganismernas verk
samhet.

Omväxlande djupfrysning och upptining ökade dock mineralkväveinnehål
let med 100 till 150 procent och också mineraliserat kväve vid inkuba
tion ökade, Gasser (1958) cit av Storrier (1966).



4. UNDERSöKNINGENS UPPLÄGGNING

4:1 Undersökningens medel och mål

De i den orienterande undersökningen utnyttjade laboratoriemetoderna an
vändes till att jämföra kvävemineral iseringsförmågan hos 01 ika jordar.
I slutet av kap 3:7 har beskrivits under vilka förutsättningar tre ke
miska metoder utvaldes till att ingå i den egna undersökningen. Det an
sågs att också en inkubationsmetod borde ingå. På avdelningen för växt
näringslära hade goda erfarenheter erhåll its av den inkubationsmetod som
användes av Persson (1968) och det bestämdes att den skulle användas i
undersökningen. Den kan anses som ganska arbetskrävande med bestämning
av både jordens vattenkapacitet samt under inkubationsperioden mineral i
serat kväve och kol.

Metoderna testades i den orienterande undersökningen på följande sätt:
Först användes de till att få 01 ika mått på kvävemineral iseringsförmågan
hos 22 stycken jordar. Samma jordar odlades också i kärl försök i sex år
varvid skörden av kärna och halm samt kväveinnehållet i skördeprodukterna
bestämdes. Slutl igen framräknades sambandet mellan måtten på kvåvemine
raliseringsförmåganochkärlförsöksskördarna medelst lineär korrelation.

Resultaten av denna sambandstest ansågs motivera en fortsatt prövning av
laboratoriemetoderna. Det skul le därvid undersökas om det fanns någon
relation mel lan metoderna och skörden hos 01 ika jordar under fältförhåll
anden.

En sådan undersökning genomfördes genom att författaren använde sig av
fCSrsök ur fältförsöksprogrammet i växtnäringslära. Kvävegödslingsförsök
användes, varifrån jordprover uttogs och skördevärden införskaffades.
Därvid utnyttjades O-rutor som fosfor-och kal iumgödslats men ej kväve
göds 1ats.

I fältförsöken görs kvävehaltbestämningar på skördeprodukterna och man
kan därför förutom kärnskörden, även beräkna kväveskörden i kärnan.

Undersökningen begränsades geografiskt till att gäl la försök från södra
och mellersta delen av Sverige.

Proven från försöken uttogs i samband med sådden på våren 1972 och för
medlades genom Lantbrukshögskolans provcentral till avdelningen för växt
näringslära. Genom att använda en kanal för insändning av proverna som
berörd fältpersonal redan kände till hoppades författaren undvika att
transporterna blev fördröjda.

Antalet utnyttjade försökstyper var fem. Se tabell 1.

Antalet försök som utnyttjades för provtagning var 80 stycken. L3-2050
var en länsförsöksserie som enbart förekom i Kristianstads och Malmö
hus län. R3-2061 var den försöksserie som hade den största geografiska
spridningen, se tabell 2.

Hur förfrukter och grödor fördelade sig framgår av tabell 3. Korn har va
rit den dominerande grödan. Havre har odlats i mindre omfattning och vår-
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Tabell 1. De 01 ika försöks typerna som användes i undersökningen och
deras försöksnummer

Table 1. The different types of field trials sampled in the investiga
tion and their reference numbers

Försöksnummer
Reference number,

R3-2034

L3-2050

R3-2061

R3-2063

R3-2066

Serien avser att belysa
Purpose of trial

Radmyllning/bredspridning av urea till vårsäd
Placement/broadcasting of urea to spring cereals

Kalkammonsalpeter före sådd til l vårsäd
Nitro chalk broadcasted and incorporated at sowing
to spring cereals

Övergödsl ing/nedbrukning av stigande mängder kalk
ammonsalpeter till korn och havre
Broadcasting after sowing/broadcasting and incorpo
ration at 80wing of nitro chalk to barley and oats

Radmyllning av NPK till korn
Placement of NPK to barley

Radmyllning av kvävegödselmedel till vårsäd
Placement of nitrogen fertilizers to spring cereals
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Tabell 2. Fördelning av de provtagna försöken på 01 ika försöksserier
samt län

Table 2. Distribution of sa~wled field trials with respect to their
reference number and county symbol

Län Försöksserie /Trial nwnber/

County Summa
symbol R3-2034 L3-2050 R3-2061 R3-2063 R3-2066 Sum

B 2 2

C 2 2

D

E 2 2

F

G 1 2

H 2 3

4 5

K 3 3

L 10 1 4 15

M 18 2 2 22

N 2 2

O 2 3
p 2 3

R 4 4 8

S 2 3
T

U

W

X

Summa 4 28 29 3 16 80
Sum



37

Tabell 3. Fördelning av de provtagna försöken på 01 ika förfrukter och
grödor

Table 3. Distribution of preeeding erop and aetual erop in the field
trials

Odl ad gröda /Aetual erop/

Förfrukt Korn Havre Vårvete Summa
Preeeding erop BaX'ley Oats Spring wheat Sum

Stråsäd 30 17 47
CeX'eals

Oljeväxter 3 4
Oil seeds

Rotfrukter 20 5 26
Root-erops

Foderm. kål
MarX'owstem kale

Okänd 2
Unknoun

Summa 55 20 5 80
Sum
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vete bara i ett försök. Den vanl igaste förfrukten var stråsäd även om
sockerbetor och potatis delvis användes som förfrukter i de försök som
låg i södra Sverige. Val l har inte förekommit som förfrukt i något för
sök.
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4:2 Använda analysmetode~

1) Okulär jordartsbedömning enl G Ekströms jordartsindelning utfördes
på varje inkommet jordprov, varvid lerhalten bestämdes genom s k ut
rullningsprov.

2) pH-bestämning: pH-värde bestämdes på jordprovet från varje försök.
Kinhydronmetoden användes: En kinhydronelektrod nedsänktes i en jord
suspension bestående av 1 viktsdel jord och 2,S viktsdelar desto vatten.

3) AL-bestämning: På ett jordprov från varje försök gjordes extraktion
med ammonium-acetat-laktat-lösning vid pH 3,7S (AL-metoden) varefter lätt
lösl igt fosfor och kal ium i extrakten bestämdes (Kungl. Lantbruksstyrel
sen 1965).

4) Mullhalt bestämdes på ett jordprov från varje försöksplats. Kolbe
stämning utfördes först medelst våtförbränning enligt Jansson och
Valdmaa (1961). Under antagande att mull innehåller 58 % kol multipl i
cerades sedan siffranför kol med 1,72 varvid mullhalten erhölls.

Det bedömdes att om pH-värdet i jorden översteg 6,8 kunde karbonatkol fin
nas i jorden och orsaka att siffran för organiskt kol blev för hög med våt
förbränningsmetoden. I sådant fall bestämdes karbonathalten enl igt punkt S,
kap 4:2, och karbonatkolet subtraherades ifrån värdet på kolhalten.

S) Karbonattest : Bestämn i ngen utfördes i huvudsak en l igt Jansson-Va l d
maa (1961). Undantag är, att medan Jansson-Valdmaa lät blandningen av
jord och fosforsyra reagera vid rumstemperatur, upphettades blandningen
av författaren til l kokpunkten. Det tog ca S min att uppnå kokpunkten.

Karbonatkolbestämning på karbonatfria jordar gav till resultat att det
även i dessa jordar erhölls mätbara mängder C02. Detta orsakades troli
gen av att en del organiska ämnen föll sönder vid analysen varvid CO 2
bildades. Ett bl indvärde på 0,45 mg C per 5 g invägd mängd jord drogs
därför alltid ifrån vid karbonatkolbestämningen.

6) Totalkvävebestämning: Totalkväve enl igt Kjeldahl bestämdes på jord
prov från fältförsöken och på kärnskördar och halmskördar från kärlför
söken. Kjeldahlkvävebestämning på kärnskördar från fältförsöken utför
des av Statens Lantbrukskemiska Laboratorium.

7) Bestämning av mineral kväve i jord: NH 4 -N och N0 3 -N i jord bestämdes
kolorimetriskt när jordproven inkommit till laboratoriet och torkats,
eller före och efter inkubering. (Före inkuberingen skedde bestämningen
på ett separat prov).

Utförande: 100 g jord skakades med 175 mI O,S N K2S0 4 -lösning i en timme.
Jorden filtrerades sedan med BUchner-tratt och sugflaska. Vid de första
analystillfäI lena tvättades jorden med 100 mI destillerat vatten. Detta
förfarande utbyttes senare mot tvättning med 100 mI O,S N K2S0 4 -lösning.
Fi l trat och tvättvätska häll des på 300 mI mätkol v och 2 mI a l ikvoter ut
togs för bestämning av NH 4 -N och N0 3 -N.

NH 4 -N bestämdes med Nesslers reagens, Hahl in (1963).2 mI av jordextraktet
inmättes i SO mI mätkolvar. 3 mI seignettesaltlösning (2S0 g/l) til Isat
tes. Därefter f yl Ides til l märket med 2 mI Nesslers reagens och desto
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vatten och blandades. Mätning skedde sedan på kolorimeter av märket
Vitatron. Filter för 450 my användes. Vid varje mätningstillfälle mät
tes även 3 kända mängder aven standardlösning av (NH4)2S04'

Med hjälp av standardlösningen uppgjordes även en standardkurva för 01 ika
koncentrationer av NH4-N med vilken de okända koncentrationerna jämfördes.

N0 3 -N bestämdes enl igt fenoldisulfonsyrametoden: 2 mi av jordextraktet
nedpipetterades i indunstningsskål. En droppe 2 N NaOH tillsattes. In
dunstades till torrhet på värmeplatta. Därefter upplöstes provet i 1 mi
fenoldisulfonsyra. Provet späddes med 5 mi desto vatten varefter 15 mi
3 N NaOH tillsattes. Om nitrat fanns i provet framträdde då en gul färg.
Provet överfördes nu til l 50 mi mätkolv, indunstningsskålen sköljdes med
desto vatten, vilket överfördes till mätkolven, varefter späddes til I
märket med desto vatten. Mätning skedde på Vitatron kolorimeter med an
vändande av filter för 450 my. Samma förfarande med standardprov använ
des som närNH 4-N bestämdes. Standarden bestod av NaN0 3 •

8) Inkubering av jordprov. Ett ofta använt mått på kvävemineral iserings-
förmågan fås om jordproven inkuberas. Detta tillgick i undersökningen på
följande sätt, (i huvudsak enl igt Persson 1968).2 x 100 g lufttorr finmald
jord uttogs och til Ifördes vatten till 40 %av maximala vattenhåliande
kapaciteten. (Med finmalen jord menas att den passerar 0,6 mm sikt). Där
efter överfördes jordprovet i en Erlenmeyer-kolv och placerades i en in
kuberingsapparat i 28 dagar enl fig 2. Genom att pumpa luft först genom
6 N NaOH och därefter genom desto vatten erhöl Is CO 2-fri, fuktig luft
som fick strömma genom kolven innehållande jordprovet. Medelst en kapil
lär reglerades luftströmmens hastighet. Temperaturen vid inkuberingen
hölls konstant vid 250C. Den koldioxid luften förde med sig efter pas
sagen över jordprovet uppsamlades i en tvättflaska innehål lande 100 mi
0,1 N NaOH och glaspärlor. Efter utbyte av tvättflaskan mot en ny vid 3,
7, 14 och 28 dagar kunde den under respektive intervall bildade koldioxi
den bestämmas. Detta skedde på följande sätt: En al ikvot på 10 mi av nat
riumhydroxiden uttogs med pipett och försattes till en l iten bägare. Kar
bonatet i lösningen fälldes med 5 mi 2 N BaC1 2 och överskottet av NaOH
titrerades med 0,2 NHCI mot fenolftalein, varigenom den av koldioxiden
förbrukade mängden NaOH kunde bestämmas.

Vid inkuberingsperiodens slut överfördes jordprovet i en 500 mi skakflas
ka, 175 mI 0,5 N K2S0 4-lösning tillsattes, varefter provet skakades i en
timme. Sedan skedde mineralkvävebestämning enl igt punkt 7.

9) Bestämning av maximala vattenhåliande kapaciteten (max WHC): Jansson
(1958) har beskrivit hur man kan få ett mått på max WHC. Denna metod har
använts i förel iggande undersökning. Ett jordprov om 50 g lufttorr jord
får stå över natten och mättas med en viss mängd desto vatten.
Sedan avtappas ej uppsuget vatten och mängden bestämmes. Differensen
mel lan tillsatt och avtappat vatten utgör jordprovets maximala vattenka
pacitet.

10) Extraktion med Ba(OH)2 och bestämning av mängden glykosekvivalenter,
i huvudsak enl igt Jenkinson (1968b). 10 g finmalen lufttorr jord försat
tes med 100 mI 0,1 N Ba(OH)2 och skakades i 30 minuter varefter sugfilt
rering skedde. Filtratet häl Ides på mätkolv som f yl Ides til I märket. Mäng
den Ba(OH)2-extraherade I'glykosekvivalenter l' bestämdes sedan med anthrone-'
metoden, (Murphy 1958 och Jenkinson 1968b). Anthrone-lösningen bereddes
och förvarades enl Jenkinson 196Gb (1 g anthrone upplöstes i kyld lösning
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av 475 mI konc H2S0 4 p a och 37,5 mI bidest. vatten. Den färdiga lös
ningen kunde förvaras i en vecka vid -150 C). 5 mI anthrone-lösning ned
pipetterades med Fortunapipett i provrör. Provrören fick sedan stå i is
vatten 15 minuter-, Därefter tillsattesmedCarlsberg-pipett 0,5 mI
Ba(OH)2-extrakt i varje provrör. Omblandades väl genom att blåsa luft
genom provrören. Rören sattes sedan i ett kokande vattenbad i 10 minuter
f5r att färgreaktion och kemiska reaktioner skulle ske fullständigt.
Därefter fick provrören med lösningar inta rumstemperatur varefter mät
ning av provens extinktion skedde på en Beckman spektrofotometer mod. B
vid 535 m~. Provlösningarnas koncentrationer av monohexoser jämfördes
med Ba(OH)2-lösningar med kända koncentrationer av glykos enl igt en stan
da rdku rva.

11) Extraktion med kokande vatten, (Reflux H20). 25 g jord invägdes i en
500 mI sättkolv och 150 mI desto vatten tillsattes. Jord- och vatten
blandningen fick koka under återlopp (reflux) i 60 minuter. Efter 10 mi
nuters avsvalning tillsattes 100 mI aven 10 %K2S0 4 -lösning. Kolven
skakades för att blanda innehål let, varefter sugfiltrering skedde. Sedan
gjordes kvävebestämning enligt Kjeldahl på filtratet. (Metoden är iden
tisk med den som beskrivits av Keeney-Bremner (1966a) blott med undanta
get att på filtratet gjordes fullständig Kjeldahlsanalys, medan Keeney
Bremner uteslöt tillsats av K2S0 4 och Cu:Se vid uppslutningen).

12) Extraktion med 0,55 N H2S0 4 , (Reflux H2S0 4 ). I huvudsak enl igt Per-s
son (1968).

A) förbehandling med kall 0,5 N H2S0 4 • 25 g jord invägdes och behandlades
i en automatisk mortel under 15 minuter. Därefter överfördes jorden til l
250 mI bägare och 200 mI 0,5 N H2S0 4 tillsattes. Bägarna med jord-syra
blandning placerades under vakuum i en exikator under en timme. Därefter
flyttades de från exikatorn. De fick stå ytterl igare en timme varvid man
sporadiskt rörde om i bägarna. Genom centrifugering avskiljdes sedan sy
ran. Jorden tvättades två gånger med desto vatten och centrifugerades.
Centrifugat och tvättvätska kastades. Jorden fick sedan torka vid 50 0 C.

8) egentl ig behandl ing (kokning under reflux med 0,55 N H2S0 4 ). Efter
mortl ing och vägning överfördes jorden i 500 mI sättkolvar och 200 mI
0,55 N H2S0 4 til Isattes. Sedan kokades under återlopp i fem timmar. Syran
och jorden skiljdes från varandra genom centrifugering och jorden tvät
tades två gånger med desto vatten. Extrakt och tvättvätska hälldes på
mätkolv. Efter justering av volymen uttogs prover för bestämning av Kjel
dahl-kväve. Det funna kvävet togs som mått på kvävemineral iseringsförmå
gan.



4:3 Om analystäthet, reproducerbarhet och ackuratess mätningarna

I förundersökningen utfördes analyserna av mineralkväveinnehållet före
inkubation på så sätt att två prover uttogs från varje jord. Dessa extra
herades med 0,5 N KzS0 4 -lösning varefter två bestämningar på varje extrakt
utfördes av ammonium- och nitratkvävehalten (dubbelbestämning). Mineral
kväveinnehållet i de båda jordproven från var och en av de 22 jordarna
överensstämde mycket väl.

När de fortsatta undersökningarna inleddes ansågs det därför onödigt
att för alla de 80 jordarna utföra dubbla extraktioner. Vid bestämning
av det ursprungl iga mineralkväveinnehållet extraherades alltså blott
ett prov av varje jord. På extraktet gjordes sedan dubbelbestämning av
mineralkvävehalterna.

Vid den efterföljande inkuberingen användes två prov från varje jord då
det bedömdes att de biologiska processerna vid omsättningen utgjorde en
stor variationsorsak. Man erhöl l således efter inkuberingen två jord
extrakt. Mineralkvävebestämningen utfördes här som dubbel bestämningar
på varje extrakt, varefter ett medeltal uträknades för alla fyra analys
värdena.

Bestämning av mineral iserade mängder kol i inkubationsförsöket utfördes
i form avenkelbestämningar för varje jordprov för de i försöket ingå
ende fyra tidsperioderna.

Mullhaltsbestämning och totalkvävebestämning på jordarna gjordes som
dubbelbestämning.

AL-analysen utfördes som enkelbestämning för varje jord.

För de tre kemiska metoderna, extraktion med Ba(OH)2 och bestämning av
mängden glykosekvivalenter i extraktet, kokning av jorden under reflux
med H20 följt av bestämning av utlöst mängd kväve samt kokning av jorden
under reflux med HZ S0 4 med bestämning av mängden kväve som utlösts, an
vändes två jordprov på vilka resp. analyser utfördes parallellt. Två
extrakt erhölls alltså för varje jord. För bestämning av glykosekviva
lentmängden i Ba(OH)z-extrakten gjordes dubbelbestämningar. På extrakten
som erhölls efter kokning av jorden med HzO eller HZ S0 4 gjordes Kjeldahl
analys. Denna analysmetod ansågs så säker att blott enkelbestämning av
kväve på varje extrakt gjordes.

I allmänhet var överensstämmelsen mellan analysresultat från två jord
prov av samma jord och för dubbelbestämningarna god. Vid stora skillna
der gjordes en nyanalys. För de analysvärden som framkom som resultat
av inkubationsförsöket, (Min N tot, Min N0 3 -N, N0 3 -N e ink och N0 3 -N +
NH 4 -N e ink) gällde att de, såsom resultatet av biologiska omsättnings
processer, var utsatta för större variation än resultaten av de kemiska
metoderna. Resultaten accepterades då även om skillnaden ianalysvärden
mellan de två proven från varje jord ibland var 1itet större.

Någon reproducerbarhetstest som innebar att två el ler flera jordprov
redan i fält uttogs parallellt från en Q-ruta och sedan behandlades se
parat genom hela analysgången har inte gjorts. Det jordprov som inkom
ti 11 provcentralen hade uttagits som delprov från samtl iga Q-rutor i
respektive försök. Delproverna hade sedan slagits samman till ett enda
prov före insändningen till Ultuna.
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Reproducerbarheten hos de mätningar som gjordes var ungefär l ika stor
som noggrannheten med vilken siffervärden angivits. F5ljande exempel
kan anf5ras: Vid bestämning av sm~ mineralkvävemängder gav tvä skal
streck pä skalan pä den använda kolorimetern (av märket Vitatron) den
minsta säkra skillnaden f5r ammonium- eller nitrakväveinnehåll mellan
tvä jordextrakt. Tvä skalstreck motsvarade i sin tur pä standardkur
van en kvävemängd av 0,001 mg N pä de 2 mI extrakt som analyserades,
(kap 4:2 punkt 7), f5r varje prov. 300 mI extrakt fanns totalt f5r var
je prov om 100 g jord. F5r 100 g jord utgjorde alltsä den minsta avläs
bara skillnaden 150 x 0,001 = 0,15 mg N. Detta värde kan jämf5ras med
de i tabell 7 kap 5:1 och i appendix 1 angivna mineralkvävemängderna,
vilka har angivits med en noggrannhet av 0,1 mg N.

Ackuratessen i mätningar av mineralkväveinneh~llet testades genom att
vid varje analystillfäI le läta prover frän standardl5sningar med känt
mineralkväveinnehåll deltaga i analysproceduren, se även kapitel 4:2
punkt 7.
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4:4 Använda jordars egenskaper

På de i fältförsöksundersökningen ingående jordarna bestämdes efter
torkning och malning grunddata.

Totalt provtogs 80 st fältförsök. De insamlade jordarnas egenskaper be
skrivs nedan med hjälp av sex diagram, fig 3 t o m fig 8. (För redovis
ning av de enskilda försökens grunddata, förfrukt, gröda och geografiska
läge hänvisas till appendix 1).

På jordproven gjordes okulär bedömning av lerhalten enl. Ekström (1927)
och mullhalten bestämdes enl Jansson-Valdmaa (1961). I fig 3 visas den
samtidiga variationen av lerhalt och mullhalt i proven.

Den geografiska fördelningen mellan lerjordar och lätta jordar återfinns
i tabell 13 kap 5:4.

Lätta jordar (lerfria-leriga jordar, 0-15 % ler) och lerjordar (lätt
leror-styva leror, 15-60 % ler) är ungefär lika många, se fig 3! Prov
av lerjordar finns från alla delar av undersökningsområdet (södra,
västra och östra jordbruksförsöksdistrikten) medan lätta jordar huvud
sakl igen är provtagna inom länen i södra samt i någon mån i länen i
västra jordbruksförsöksdistriktet, se tabell 13!.

De två i svenska jordar vanligast förekommande mullhaltsklasserna, 2,1
3,0 % mull och 3,1-6,0 % mull, en!. Ekström benämnda linågot mullhaltiga"
och "måttligt mullhaltiga jordar'l,dominerar helt det insamlade materia
let, se fig 3!. En någorlunda jämn representation av jordar med 01 ika
lerhalter i dessa båda mullhaltsklasser syns föreligga, dock är leriga
jordar, 5-15 % ler, kanske något underrepresenterade.

Prov med låg mullhalt återfinns mestadels i jordar från SJFD. Av totalt
23 jordprov i gruppen "något mullhaltiga jordar", 2,1-3,0 % mull, kom
mer inte mindre än 17 stycken från SJFD, se appendix 1! Det är ju ett
välkänt faktum att mullhalten i åkerjordarna minskar, beroende av den
ökande årsmedeltemperaturen, när man förflyttar sig från norr till sö
der i landet. Den geografiska fördelningen av 01 ika mullhalter ansluter
sig därför väl till denna allmänna trend.

De insamlade jordprovens samtidiga fördelning på lerhalts- och pH-värde
klasser återfinns i fig 4. En viss övervikt för jordprov med pH-värden
i klasserna 6,1-6,5 och 6,6-7,0, och även därutöver, kan konstateras.
Den viktigaste slutsatsen man kan dra av detta är, att de undersökta
jordarna varit i god hävd, åtminstone vad beträffar kalktillståndet.

När lerhalten är låg överväger jordar med pH-värdet 1iggande i någon
av de högre klasserna, medan det bland jordar med högre lerhalt, 25-40
% ler, är en viss övervikt för prov från jordar i de tre lägsta pH-klas
serna. Det förstnämnda beror av att de lätta jordarna i undersökningen
främst representeras av jordprov från SJFD, mestadels då Kristianstads
och Malmöhus län, där pH-värdena, beroende av berggrundens geologiska
ursprung och/eller odlarnas åtgärder, i allmänhet är ganska höga.

I fig 5 redovisas den samtidiga variationen i undersökningsmaterialet
av mull- och totalkvävehalter.
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Fig, 3, De insamlade jordprovens fördelning på lerhalts- och mull
haltsklasser

Fig. 3. Distribution of clay content and organic matter content in the
soil sampZes from the field trials
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Vad beträffar totalkvävehalterna i de insamlade jordproven dominerar,
liksom f5r mullhalterna, de l~ga och medelh5ga värdena.

Korrelationskoefficienten mellan mull- och totalkvävehalter i jordpro
ven är h5g och statistiskt signifikant p~ 0,1 %-nivån, (r = 0,7233***),
(denna uppgift återfinns i appendix 2). Detta betyder att man huvudsak
l igen finner låga totalkvävevärden där man har mullfattiga eller något
mullhaltiga jordar medan man i jordar med h5gre mullhalt finner medel
h5ga och h5ga värden p~ totalkvävehalten.

Hur frekvensvärdena i 01 ika kol-kvävekvotklasser f5rdelar sig hos jor
darna i f5rs5ksmaterialet framg~r av fig 6. Jordar med h5gre C:N-kvot
än 10 är exempelvis vanl igare än s~dana med låg C:N-kvot. Det är f5re
trädesvis de jordar som har l~g mullhalt som också har låg C:N-kvot,
se fig 6! Jordar med hög C:N-kvot finns där mullhalten är högre. Korre
lationskoefficienten mellan mullhalt och C:N-kvot är, l iksom koeffi
cienten mel lan mullhalt och tot-N-värde, positiv och statistiskt signi
fikant, se appendix 2!

i fig 7 och fig 8 redovisas samvariationen beträffande jordprovens ler
halt och K-AL-tal samt lerhalt och P-Al-tal.

Bland de lätta jordarna finns relativt sett ett större antal prov i K-AL
klass il och iii. För mellanlerorna ligger, vilket är väntat, K-AL-talen
i h5gre klasser än för de lätta jordarna.

Jordarna har ganska höga P-AL-tal, i de h5ga P-Al-klasserna finns fler
observationer än i de låga.

Någon st5rre risk f5r att kal ium- eller fosforbrist i det utnyttjade ma
terialet av jordar skulle störa vare sig sk5rdarna i fält eller analy
serna på laboratoriet förel igger således ej.

Lantbruksstyrelsen har sammanställt markkarteringsanalyser gjorda under
1970-talet i 01 ika län. Det är pH-värdet, K-AL- och P-Al-talen hos
fastmarksjordar, för vissa län dock hos samtl iga jordar, som samman
ställts (Carlsson 1982). Sammanlagt ligger ca 1 miljon markkarterings
prover bakom arbetet. F5r pH-värdet överensstämde ej sammanställningens
klassindelning med den som använts i här f5rel iggande unders5kning och
därf5r kunde ingen jämförelse göras. F5r P-AL- och K-AL-värdet överens
stämde emellertid klassindelningen. En statistisk analys, (X2 -test),
utf5rdes därf5r för att se om det fanns några skillnader mellan prover
nas f5rdelning på de fem P-AL- och K-AL-klasserna i den förel iggande
undersökningen och markkarteringsprovernas från relevanta län fördel
ning i Lantbruksstyrelsens sammanställning. Några statistiskt säkra
skillnader erhölls ej. Med ledning av denna jämförelse finner man allt
s~ inte så mycket som motsäger att jordproven i den här framlagda under
sökningen utgör ett representativt urval av mellansvenska och sydsvenska
åkerjordar.
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samples from the field trials
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4:5 Översikt över använda mått på kvävemineral iseringsförmågan. A~

vända måttenheter. Beskrivn_i!l~, av jordarnas förbehandl ing och lagring

De variabler som främst användes som mått på mineral kvävet i marken
och kvävemineral iseringsförmågan och som korrelerats med skördedata
är förtecknade nedan. (För en fullständig tabel l över korrelations
koefficienten mel lan alla i undersökningen ingående variabler se
appendix 2!)

The variables which were used as mineral nitrogen indexes in the in
vestigation are described below.

1. ~,-N +~ .N.q..l::N urspr: Ammonium- plus nitratkvävehalt i jordarna,
bestämd på lufttorkad jord efter provens ankomst till laboratoriet.

Ammonium- plus nitrate-nitrogen content in air-dry soil determined
after the samples had arrived at the laboratory.

2. NO.~,-~~ u.rspr: Nitratkväveinnehållet i jordarna bestämt på lufttorkad
jord efter provens ankomst till laboratoriet.

Content of nitrate-nitrogen in air-dry soil determined after the
samples had arrived at the laboratory.

3. Min C 3 d: Mängden koldioxid som mineral iserades under 3 dygns in
kubering.

Quantity of carbon dioxide mineralized during an incubation period
of 3 days.

4. Min C 7 d: Mängden koldioxid som mineral iserades under 7 dygns in
kuber ing.

Quantity of carbon dioxide mineralized during an incubation period
of ? days.

5. Min C 14 d: Mängden koldioxid som mineral iserades under 14 dygns in
kuber~

Quantity of carbon dioxide mineralized during an incubation period
of 14 days.

6. Min C 28 d: Mängden koldioxid som mineral iserades under 28 dygns in
kubering.

Quantity of carbon dioxide mineralized during an incubation period
of 28 days.

7. Min N tot: Den mängd mineral kväve som mineral iserades under 28 dygns
inkubering. Beräkningen av Min N tot skedde efter analys av mängderna
NH 4 -N och N0 3 -N före och efter inkuberingen. Nitratvärdet hade ökat
eller var oförändrat under inkuberingen och i de fall det bl ivit en
ökning räknades denna i sin helhet in i Min N tot. Ej i något prov
minskade nitratvärdet genom inkubationen. Var NH 4 -N-värdet efter in
kubering större än NH 4 -N-värdet före inkuberingen räknades skillnaden
som mineral iserat kväve och adderades til l nitratvärdet i Min N toto



Var NH 4-N-värdet efter inkuberingen däremot mindre än NH 4-N-värdet
före inkubering räknades skillnaden mellan de båda värdena, dvs
NH 4-N-värdet före ink minus NH 4-N-värdet efter ink, som kväve som
inte mineral iserats under inkuberingsförsöket utan endast nitrifie
rats då. Denna kvävemängd subtraherades ifrån mineral iserat N0 3 -N och
återstoden utgjorde i detta fall min N toto

Quantity of mineral N mineralized during an incubation period of 28
days. The calculation of Min N tot was based on the NH 4 -N and N0 3 -N
analyses before and after incuDation. The N0 3--N had either increased
or remained unchanged during the incubation. When N0 3 -N had increased
it was entirely calculated as being within the Min N tot fraction.
There were no cases when N03-N had diminished during incubation.

If the NH 4-N level after incubation was greater than the level before
incubation the difference was calculated as mineralized nitrogen and
consequently added to the Min N tot value.

If the NH 4-N level after incubation was smaller than the level before
incubation the difference was calculated as only being nitrified dur
ing the incubation and therefore was subtracted from the mineralized
N0 3-N. The amount of N0 3-N remaining after this subtraction was then
considered to be Min N toto

8. Min N03-tl: Det nitratkväve som mineral iserades eller nitrlfierades
under Inkuberingen: N0 3-N efter Inkubation minus N0 3 -N före inkuba
tion.

The nitrate nitrogen mineralized or nitrified during incubation:
N0 3 -N after incubation minus N0 3 -N before incubation.

9. N0 3 -N e ink: Nitratkväveinnehållet I jorden efter inkubering.

The nitrate nitrogen in the soil after incubation.

10. N0 3 -N + NH 4-N e ink: Nitrat-ochammoniumkväveinnehållet
ef't'er inkuber ing.

jorden

Nitrate- plus ammonium nity'ogen in the soil after incubation.

11. Glukosekv: Den mängd monohexoser, mätt som glukosekvivalenter, som
utvanns ur jorden vid extraktion med 0,1 N Ba(OH)2'

The quantity of mono-·hexoses, measured as glucose-equivalents, removed
from soil by extraction with 0.1 N Ba(OH) 2.

12. Reflux H20: Den mängd Kjeldahlkväve som utvanns ur jorden medelst
extraktion med kokande vatten.

The quantity of Kjeldahl-nitrogen removed from soil by extraction
with boiling water.

13. Reflux H2S04: Den mängd Kjeldahlkväve som utvanns ur jorden medelst
extraktion med varm 0,55 N H2S04 efter förbehandling med 0,5 N kall
H2S04.

The quantity of Kjeldahl-nitrogen removed from soil by extraction



55

Använda mått~nheter /Units. ot measurement/

Mullhalten uttrycktes som procent av organisk substans i lufttorr jord.

The organic content was expressed as per cent organic matter in air-dry
soil.

Organiskt kol och koldioxid uttrycktes som mg C per 100 g lufttorr jord.

Organic carbon and carbon dioxide were expressed as mg C per 100 g air
dry soil.

Glukosekvivalenter uttrycktes som mg glukos per 100 g jord.

Glucose-equivalents were expressed as mg glucose per 100 g air-dry soil.

Alla laboratorieresultat avseende kväve uttrycktes som mg N per 100 g
l ufttorr jord.

All laboratory measurements that referred to nitrogen were expressed as
mg N per 100 g air-dry soil.

Kärnsk5rden uttrycktes som kg kärna/hektar vid 15 %vattenhalt.

Grain yield was expressed as grain, kg/ha, at a water content of 15
per cent.

Kvävehalten i kärnsk5rden räknades som procentuella innehållet av kväve
i torrsubstansen.

N-content of grain yield was expressed as per cent N in dry matter.

Kvävesk5rden = kärnsk5rd r~knat som kg torrsubstans per hektar multipl i
cerat med kvävehalten i skörden.

N-yield =grain yield taken as dry matter, kg/ha, and multiplied with
N-content in grain yield.

Jordarnas förbehandl ing och lagring

Efter provtagningen i fält, vilke~ gjordes a~ de 01 ika f5rs~ksdistr~k
tens fä l tpersona l i samband med varbruket , sandes proven fran de o l I ka
f5rsöken till dåvarande Lantbrukshögskolans provcentral .

Varje prov omfattade ca 3 l jord. Proven torkade~ och mald~s för att
passera O 6 mm sikt vid ankomsten till laboratoriet. Torkningen skedde
vid 500 C' i ett torkskåp f5rsett med fläkt. Det dröjde från ett till
tre dygn innan ett prov blev torrt. Proverna lagrades i rumstemperatur.
De förvarades i hinkar av polyetenplast med tättslutande lock.
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Det är uppenbart att provtagning, förbehandl ing och lagring utgör ett
sv~righetsmoment vid den här typen av undersökningar. Generellt kan sä
gas att tiden mellan provtagning och torkning/analysering bör vara s~

kort som möjl igt. Det kunde i denna undersökning förflyta en m~nad mel
lan tiden för s~dd, dvs när proven togs ut, och fram till att vissa prov
nådde laboratoriet. Under denna transportperiod 1iksom även under pro
vens torkning i torksk~p kan mikrobiella omsättningsprocesser ha skett.
Dessa kan ha haft till följd att mineralkväveinneh~llet i proverna för
ändrats något, för exempel il itteraturen se kap 3:4!

Torkningen inverkar även på efterföljande omsättningsförlopp vid inku
bering, se 1itteraturexempel i kap 3:8. Hur torkningen även p~verkar

resultat fr~n kemiska analyser behandlas också i 1 itteraturgenomgången,
kap 3: 8.

Den omständigheten att delprov skulle uttagas för varje analys gjorde
lagring och förvaring av proverna i torkat skick attraktivt. En annan
möjl ighet hade varit att djupfrysa dem.

Upprepad djupfrysning och upptining av jordproverna, som hade bl ivit
nödvändiga åtgärder vid uttagningen av alla delprover, har dock inver
kan på den biologiska aktiviteten och därmed skulle provens mineral
kväveinneh~ll efter uttagningen av varje delprov successivt ha ökat,
se kap 3: 8!
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!i.:6 Översiktlig bild av väderleksförhållandena under augusti 1971
juli 1972 för södra och mellersta delarna av landet och deras inverkan
EJl unde r sö.'<.n. i ngs,"esul taten

Väderleksobservationerna är i huvudsak erhållna efter SMHI:s månads
översikter för år 1971 och 1972.

I tabell 4 redovisas nederbörden i mm per månad under tiden aug 1971
aug 1972 och som procent av normal nederbörden per månad för åren 1931
1960 i Svealand och Götaland.

Höstmånaderna september och oktober 1971 var nederbördsfattigare än nor
malt. Även månaderna december 1971, januari 1972 och februari 1972 var
nederbördsfattiga. Mars, april och maj 1972 gav mera snö och regn än
normalt i både Svealand och Götaland.

I Dalarna och Värmland kunde vårbruket ej slutföras
av regn.

maj månad på grund

Sommarvädret 1972 var gynnsamt för stråsäden med jul i som en ganska varm
månad, se tabell 5 över månadsmedelvärden och normalvärden av temperatu
ren för växtperioden 1972 för Uppsala och Malmö.

Regn föll även under juli, dock till största delen i form av skurar. Ne
derbörden blev därigenom ojämnt fördelad. Detta medförde tidig och stark
l iggsädesbildning, särskilt i Skåne. Effekterna av liggsädesbildningen
avspeglade sig i försöksresultaten. Den av försöksutförarna okulärt be
dömda stråstyrkan i O-ledet i försöken, varifrån jordprover och skörde
siffror var hämtade, var dock hög. I kvävegödslade försöksled var strå
styrkan lägre, i en del försök mycket låg.

Temperatur och nederbörd påverkar kvävemineral iseringen i jorden. Nitri
fikationsbakterierna, vilka utgöres av endast tre arter, har sitt tem
peraturoptimum vid ungefär 300 C. Nitrifikationen fortgår även vid lägre
temperatur men då med mindre hastighet. Den avstannar helt vid en jord
temperatur av några grader över nollpunkten. Ammonifikationen utförs
av åtskilliga mikroorganismer och den har därför ett bredare temperatur
spektrum. Den avstannar när jordpartiklarnas temperatur nått fryspunkten.

Nedan presenteras i tabell 6 jordtemperaturen i matjorden för den 15 i
varje månad på två platser, Ultuna i Svealand och Svalöv i Götaland. Ur
tabel len kan utläsas att Svalöv hade minusgrader i matjorden endast 15
januari medan på Ultuna temperaturen var under fryspunkten vid tre till
fällen: 15 december 1971 och 15 januari och 15 mars 1972. Av det!d larn-~

går att den mikrobiella nedbrytningen av skörderester och mineral ise
ringen av åkerjorden säkert pågick fram till november månads början 1971
på Ultuna och ännu något längre i Svalöv.

Den femtonde mars 1972 hade jordtemperaturen stigit till omkring 0
0

C
i Svalöv. Denna jordtemperatur uppnåddes 2-3 veckor senare i Uppsala,

På våren 1972 bör alltså ammonifikationen ha börjat omkring femtonde
mars i södra delen av landet och något senare, mellan första och fem
tonde apr i l, på Ul tuna.

Sådden började i Skåne omkring slutet av mars och pågick fram til l



Tabell 4. Nederbörd i Mm per månad samt nederbörd, %av normal nederbörd för åren 1931-1960
TabLe 4. Monthly precipitation in mm and monthly precipitation in per cent of nornul lnonthly precipitation for the years 1931-1960

Aug 71 Sept 71 Okt 71 Nov 71 Dec 71 Jan 72 Febr 72 Mars 72 Apr 72 Maj 72 Jun i 72 Jul i 72 Aug 72

mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm %

Svealand

Götaland

89 110 44 66

71 92 50 76

39 70

50 81

67 112 35 67

82 144 48 89

30 67

26 51

32 100 31 119 47 130 57 146 54 90 64 84 57 70

25 66 31 100 55 149 66 161 55 107 80 104 62 80

\Fl
C0
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Tabell 5. Månadsmedeltemperaturer för växtperioden 1972 samt normala
månadsmedeltemperaturer för åren 1931-1-960

Table 5. Monthly average temperatures for the growing period 1972 and
normal monthly average temperatures for the years 1931-1960

~ppsala Malmö

Temp. Normal Temp. Normal
1972 1931-1960 1972 1931-1960

Apr i l 3,4 4,1 6,2 6,0
April

Maj 9,3 9,9 10,8 11 ,O
May

Juni 16,2 14,5 15, O 15,0
June

,Ju l i 19,3 17,3 18,4 17,3
Ju ly

Augusti 15,5 15,9 16,5 16,8
August

September 10,4 11 ,3 11,5 13,5
September



Tabell 6. Jordtemperaturen kl 07.00 på 5 cm och 20 cm djup den 15 i varje månad under perioden augusti 1971 till jul i 1972.
Ultuna, Uppsala län och Svalöv, Malmöhus län

Table 6. Soil temperature at 07.00 at 5 cm and 20 cm depth on the 15th Of every month during the period August 1971 to July 1972.
Ultuna in Uppsala county and Svalöv in Malmöhus county

15 aug 71 15 sept 71 15 okt 71 15 nov 71 15 dec 71 15 jan 72 15 febr 71 15 ma r s 72 15 apr 72 15 ma j 72 15 j un i 72 15 j ul i 72
5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

Ultuna, 16,0 16,2 8,2 10, 1 3, 1 5,4 0,6 1 ,6 -0,1 0,4 -2,7 -1,6 0,6 0,6 -0,3 -0,4 2,4 2,4 6,6 7,5 15,2 15,4 16,8 17,6
lerjord

Svalöv, 17,017,17,2 9,0 2,5 4,4 5,0 4,5 3,4 3,5 -2,5 -0,7 0,0 0, 1 0,2 0,4 6,2 7,0 10,0 10,0 13,5 13,2 15,0 15,6
lerjord

O"'
o

'b
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slutet av april. I mellersta Sverige skedde sådden i början av maj.
Kvävemineral isering har alltså skett i jorden innan tiden för provtag
ning, vilken skedde i samband med vårbruket.

Nederbörden var högre än normalt i Götaland i november 1971, se tabel l
6 och uppgick i medeltal till 82 mm vilket är 144 %av månadens normal
nederbörd. Då inga minusgrader uppmättes i matjorden för november månad
1971, se tabell 5, kan en nedtvättning av mineralkväve från matjorden
till lägre 1iggande skikt ha ägt rum, åtminstone i Götaland. Insaml ingen
av jordprov, som ägde rum våren 1972, skedde endast från matjordsskiktet.
Mineralkväveinnehållet i jorden från lägre 1iggande skikt beaktades allt
så inte i undersökningen.
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5. RESULTAT AV EGNA UNDERSöKNINGAR

5:1 Skördevariablernas och mineralkvävevariablernas allmänna egenskaper

Skörden i fältförsöken har uppskattats genom att kärnskörden, kväve
halten och kväveskörden i kärnskörden bestämts.

I tabell 7 visas några karakteristika för skördevariablerna.

Variationsvidden för kärnskörden är stor. Maximivärdet, 6240 kg kärna
per hektar, är en hög skörd för att komma från en icke kvävegödslad
jord. Man kan här misstänka att det, förutom det kväve som mineral iseras
från mu 11 en, ha r ståt t en de 1 restkväve från föregående års göds 1i ng
till grödans förfogande.

Kärnskörd och N-skörd beror aven mängd faktorer. Om skördevariablerna
har stor variation är det ett mått på att det i försöken funnits goda
möjl igheter för 01 ika faktorer, kända och okända, att påverka skörden.
En kraftig variation hos skördevariablerna är alltså ur undersöknings
synpunkt fördelaktig. Variationskoefficienterna för kärnskörd och N
skörd, som är ett mått på denna variation, är också ganska stora och
för kvävehalten i kärnan något mindre.

Många variabler av biologiskt ursprung tenderar att vara normal förde
lade eller nästan normalfördelade (Little & Hil Is 1978, Bonnier och
Tedin 1940). Hur variablerna är frekvensfördelade inverkar på upplägg
ningen av den statistiska bearbetningen. Linjär korrelation mellan två
variabler kan uppskattas utan att hänsyn behöver tas till hur variab
lernas frekvensfunktioner ser ut. Signifikansberäkningar för " r ll är
dock baserade på att variablerna är normal fördelade. Om variablerna in
te är normal fördelade spelar detta för signifikansberäkningarna inte
så stor roll. Regressionsanalys däremot baserar sig på att den beroende
variabeln är normal fördel ad.

Medianvärdena för skördevariablerna i undersökningen är mindre än medel
värdena, se tabell 7. Detta indikerar att deras frekvensfördelningar är
något sneda (i förhållande till normalfördelningarna).

I fig 9 visas ett exempel på detta, näml igen kärnskördens frekvenskurva
tillsammans med kärnskördens tänkta normalkurva, när skördarna klass
indelats. Här syns att antalet jordar med kärnskörden i de lägre klas
serna i verkl igheten är större än om variabeln skulle ha varit strikt
normal fördelad. Frekvensfördelningen för kärnskörd överensstämmer så
lunda mera med den logaritmerade normalfördelningen än med normalfbrdel
ningen. Liknande kurvor kan konstrueras för de övriga skördevariablerna
men de visas ej här.

Frissel (1982) uppger att frekvensfunktionen för en biologisk variabel
vilkens värden insamlats från ett stort antal platser under en begrän
sad period, t ex en vegetationsperiod, och såsom skett i den här fram
lagda undersökningen, är log-normalfördelad. Sker insaml ingen av vär
den i stället så att en enda försöksplats undersöks under ett större
antal vegetationsperioder har variabeln en normal fördelad frekvensfunk
tion.

Man väntar sig vanl igen högre skördar på lerjordar än på lätta jordar.
Det kan därför vara värdefullt att visa hur kärnskördarna varierar vid
olika lerhalter i jordarna. I fig 10 visas den samtidiga variationen



Tabell 7. Medelvärden, standardavvikelser m fl statistiska karakteristika för skördevariabler i fältförsök. n = 80
Table 7. Means, standard deviations and other characteristic$ for g~ain yield and N-yield in the field trials. n = 80

Median- Högsta Lägsta Var.
x SD värde värde värde koeff .

Median Max Min Va~.

x SV value value value coeff·

Skörd av kärna, kg/ha 15 % H2 0 3411 1082 2695 6240 1000 32
Grain yield

Halt av N i kärna, % 15 % H2 0 1,57 0,23 1 ,42 2,63 1 ,27 15
N content in grain

N-skörd, kg/ha 52,4 19,2 38,6 114,3 14,6 36
N-yield

0"
VJ
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Fig. 10. Skördar av kärna från O-rutorna i fältförsöken fördelade på
01 ika lerhal tsklasser

Fig. 10. Distribution of clay content and grain yield from the unferti
lized plots in the field trials
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för kärnskörd och lerhalt.

Kärnskördarna tenderar att vara approximativt normal fördelade inom de
olika lerhaltsklasserna. Antalet observationer skall ju, om skördarna
är normal fördelade, vara störst i de två mittersta skördeklasserna samt
sedan jämnt avtagande för högre och lägre klasser. Vissa tendenser til l
avvikelse från detta kan spåras i materialet. För mellanlerorna är an
talet skördar större än i normalfördelningen i skördeklassen närmast
under de två mittersta klasserna, och för de lätta jordarna är antalet
observationer i de hö~re skördeklasserna större än om skördarna varit
normalfördelade. Förhallandet beror förmodl igen på att lerjordarna är
spridda över hela provtagningsområdet medan de lätta jordarna är kon
centrerade till södra delarna av landet med de bättre odlingsförhållan
den som råder där, se tabell 13 kap 5:4.

I fig 11 visas kärnskördens och mullhaltens samtidiga variation. Liksom
i närmast föregående figur är materialet klassindelat. Fördelningarna
av skördar i de 01 ika mullhaltsklasserna är ganska 1ika varandra. En
tendens til l större antal observationer i de låga skördeklasserna än i
de höga finns för de något mullhaltiga och måttl igt mullhaltiga jordarna.

Det i ta be 11 7 för skörda rna i undersökn ingen ang ivna mede 1vä rdet på N
halten i kärnskörden, 1,57 %, l igger strax under vad Svanberg (1971)
uppger såsom varande genomsnittsvärde för en normalt kvävegödslad korn
gröda (1,6 vikts-%).

I tabell 8 visas några karakteristika för variabler som använts för upp
skattning av kvävemineral iseringsförmågan i jorden. Värden för jordens
pH-värde och mullhalt ingår också. Liksom för skördevariablerna är me
dianvärdena för många av mineralkvävevariablerna mindre än medelvärdena,
vilket indikerar snedhet i variablernas frekvensfördelningar. Detta exem
plifieras i fig 12 för variabeln 'IN0 3 -N urspr ll där aktuell frekvenskurva
och framräknad normalkurva samtidigt visas.

NH 4 -N + N0 3 -N urspr och N0 3 -N urspr visar medelvärden på 2,8 resp. 2,0
mg N per 100 g jord, se tabel l 8. Variationskoefficienterna för dessa
variabler l iksom för de övriga variablerna i tabel l 8 är av samma stor
leksordning som för skördevariablerna i tabell 7.

I tabell 8 finns också talvärden och i fig 13 visas i ett diagram den
ackumulerade kolmineraliseringen, mätt vid fyra tillfällen under för
söksperioden. Det är medeltalen av kolmineral iseringen i de 80 jordarna
som avsatts efter y-axeln.

Av lutningen av kurvan i diagrammet framgår det att kolmineral iserings
hastigheten är störst i början av inkuberingsperioden och att den sedan
avtar ju längre tid inkuberingen pågår. Förklaringen till detta är att
det lättomsättbara materialet i jordarna, som mikroberna först utnytt
jar i sina energikrävande 1ivsprocesser, förbrukas inom en kort tid ef
ter inkuberingens start. Därefter minskar kolmineral iseringen men av
stannar inte fullständigt under någon del av försöksperioden.

Min N tot- och Min N0 3 -N-värdena i tabel l 8 visar hur mycket mineral
kväve totalt, eller nitratkväve enbart, som bildatsi inkubationsförsö
ket.

Vid planeringen av inkubationsförsöket antogs att försökstiden (fyra
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Tabell 8. Medelvärden, standardavvikelser m fl värden för de analyser och kemiska analysmetoder som använts för uppskatt
ning av kvävemineral iseringsförmågan. Alla värden utom pH-värde och mullhalt uttryckta i mg per 100 g lufttorr
jord. n = 80

Table 8. Means, standard deviations and other characteristics for the analyses and chemical analysis methods used when
estimating the nitrogen mineralisation capacity of the eoil. All values except pH-value and organic matter content
are expressed in mg per 100 g air-dry soil. n =80

Med i an Högsta Lägsta Var.
Metod x SD värde värde värde koeff .

Median Max Min Var.-
value value value coeff·Method x SV

pH-värde 6,6 0,57 6,6 8,0 5,3 9

Mu 11 ha l t, % 3,9 1,65 3,6 14,4 2,0 42

Tot-N jord 208 56 198 396 118 27

NH 4 -N + N0 3 -N urspr 2,8 1 ,1O 2,7 7,0 0,7 39
N0 3-N urspr 2,0 0,91 2,0 4,6 0,2 46

Min C 3 d 19,2 5,49 19,5 32,4 6,2 29

Min C 7 d 29,5 8,46 27,7 51 ,° 14,2 29

Min C 14 d 40,1 11 ,30 38,0 67,3 21,4 28

Min C 28 d 52,6 14,03 50,7 85,3 28,5 27

Min N tot 3,7 1 ,40 3,6 7,7 0,3 38

Min N0 3-N 3, 1 1 ,62 3,0 8,7 0,0 52

N0 3-N e ink 5,0 2,03 4,9 13,3 0,7 41

N0 3-N + NH 4 -N e ink 6,3 1 ,94 6,2 14,2 3, 1 31
Glukosekv, mg glukos 29,2 9,58 27,5 49,0 11 ,° 33
Reflux H2 0, mg N 11 2,8 11 21 6 25

Reflux H2 S0 4 , mg N 77 19,4 74 154 51 25

For explanation of nitrogen mineralisation indexes, see chapter 4:5 O"
ex>
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veckor) skulle vara tillräckl igt lång för att det bildade ammonium
kvävet helt skulle hinna nitrifieras. Trots detta erhölls för mineral
kväveinnehållet i jordar med låga pH-värden vid försöksperiodens slut
mätbara mängder ammoniumkväve. I dessa jordar saknades nitrifikations
bakterier eller hade de så långsam l ivsrytm, att allt ammoniumkväve
under inkuberingsperioden ej hann med att ombildas til l nitratkväve.
Mängden ammoniumkväve som mineral iserades i inkubationsförsöket är ej
separat angiven utan ingår, med beräkningsgrund enl igt punkt 7 kap 4:5,
i värdet på Min N toto

N0 3 -N e ink och N0 3 -N + NH 4 -N e ink, se tabell 8, har betydl igt högre
medeltal och l ika stora variationsvidder som ursprungl igt mineralkväve,
Min N tot och Min N0 3-N.

I medeltal extraherades 29,2 mg glykosekvivalenter ut vid extraktion
med 0,1 n Ba(OH)2' Variabeln har en tillfredställande stor variations
koeffic ient för att kunna användas för gradering av 01 ika jordars kvä
vemineral iseringsförmåga. För att få en uppfattning om storleksord
ningen på det utlösta glykoskolet kan en jämförelse göras mellan mäng
den glykoskol som utlöstes av bariumhydroxiden och de mängder kol som
mineral iserades under de fyra 01 ika inkuberingsperioderna. I medeltal
för de 80 jordarna extraherades 11,7 mg kol som glykos (29,2 x kolhal
ten i glykos, 40 %), vilket är mycket mindre än medelvärdet för Min C
för den första inkuberingsperioden, 0-3 dagar, (19,2 mg C).

Vi d användning av me t oden I I re f 1ux H2OI I U t l ös t es i mede l t a l 11 mg N.

Kokande svavelsyra, "reflux H2S0 4
11

, extraherade betydl igt mera kväve ur
jordarna, i medeltal 77 mg N. Reflux H2S0 4 innebär alltså ett kraftigt
ingrepp i jorden. Vid en jämförelse mellan medelvärdet för reflux H2SOlj

och medelvärdet för vad som mineral iserades under 28 dygns inkubering
(Min N tot, se tabell 8) framkommer att reflux H2S0 4 -metoden i medeltal
extraherar ut 20 ggr så mycket kväve.
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5:2 Enkla 1injära korrelationskoefficienter använda för att visa
styrkan i sambanden mel lan 01 ika mått på kvävemineral iseringsförmågan
och skördedata

I tabell 9 är enkla 1 injära korrelationskoefficienter mellan 01 ika
mått på kvävemineral iseringsförmågan och skördedata uppställda. Hela
materialet om totalt 80 st försök har här ingått i beräkningarna.

NH 4 -N + N0 3-N urspr och N0 3-N urspr visar starkt signifikant och mycket
starkt signifikant korrelation med både kärnskörd och N-skörd. Dock är
korrelationskoefficienterna mellan de nämnda variablerna och N-skörden
större än mellan variablerna och kärnskörden.

Min N tot och Min N0 3-N är bara i var sitt enda fall signifikant korre
lerad med en skördevariabeI .

Om man t iII sammans med dessa va r iab 1er, v il ka båda beskr iver hur mycket
kväve 01 ika jordar mineral iserar i inkubationsförsöket,även låter jor
dens ursprungl iga halt av mineralkväve ingå i variabeln och således kor
relerar N0 3-N e ink eller N0 3-N + NH 4 -N e ink med skördedata fås förbätt
rad korrelation.

N0 3-N e ink är det enda måttet på kvävemineral iseringsförmågan som är
signifikant korrelerad med al la de tre skördevariablerna. Med N-skörd
i kärna är N0 3-N e ink mycket starkt signifikant korrelerad.

De fyra variablerna som beskriver kolmineral iseringen under 01 ika tids
intervall (Min C 3,7, 14 eller 28 dygn) i försöksjordarna är inte sig
nifikant korrelerade med skördedata. De är dock (se appendix 2) mycket
starkt signifikant korrelerade med jordarnas mullhalt och totalkväve
ha 1t.

Variablerna glukosekvivalenter, reflux H2 0 och reflux H2 S0 4 är svagt
korrelerade med skördedata.

För övriga i undersökningen ingående variablers korrelation med skörde
data, se den fullständiga korrelationstabellen i appendix nr 2.

Prickdiagrammen, se fig 14 för exempel på ett sådant diagram över sam
bandet mellan N03-N urspr och N-skörd kärna, visar att variablernas
talvärden ligger mycket spridda trots att korrelationskoefficienten,
r, i exemplet är trestjärnigt signifikant. Andra faktorer än de upp
mätta variablerna har också haft inflytande på skördeutfallet. Så ger
i fig 14 t ex de båda värdena 1,0 och 3,5 mg N per 100 g jord på N0 3-N
urspr nästan samma N-skörd, 40 kg N per hektar.

Ett byte av beroende variabel från N-skörd till N-halt i kärna eller kärn
skörd ändrar inte spridningsbilden i prickdiagrammen nämnvärt.



Tabel l 9. Enkla l injära korrelationskoefficienter mellan mått på kvävemineral iseringsförmågan och skördedata. Fältförsöken.
n = 80

Table 9. Simple linear coefficients of correlation for the relation between indexes of nitrogen mineralisation capacity and yield
data. Field trials. n =80

Skörd av kärna
Grain yield

N-halt i kärna
N-content in grain

N-skörd i kärna
N-yield in grain

NH 4 -N + N0 3 -N +
N0 3 -N N0 3 -N Min C Min C Min C hin C Min N Min N0 3 -N NH 4 -N Glukos Reflux Reflux
urspr urspr 3 d 7 d 14 d 28 d tot N0 3 -N e ink e ink ekv H2 0 H2 S0 4

~~ ~~ ~

0,2952-- 0,3359-- 0,0065 -0,0551 -0,0695 -0,0698 0,0454 0,1435 0,2775- 0,2099 -0,0433 0,1019 -0,0632

* * *0,1391 0,1425 0,0337 0,0489 0,0358 0,0062 0,2471 0,2197 0,2358 0,2467 0,0113 0,1232 -0,0114

0,3384** 0,3661*** 0,0354 -0,0010 -0,0134 -0,0218 0,1741 0,2351*0,3622***0,3247**-0,0185 0,1493 -0,0766

For explanation of nitrogen mineralisation indexes, see chapter 4:5

--.J
v..>
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5:3 Några andra 1injära korrelationer mellan
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undersökningen ingå-

Förutom samband mellan de variabler som beskriver kvävemineral iseringen
och skördedata, vilka omnämns i kapitel 5:2, finns det andra korrela
tioner i försöksmaterialet som kan vara värda att nämna.

pH-värdet hos jordarna är i undersökningen starkt eller mycket starkt
korrelerat med mullhalt, tot N i jord och C:N-kvoten i jorden (se
appendix 2). Alla dessa tre korrelationer är negativa, dvs ett högt pH
värde motsvaras av ett lågt värde exempelvis på mullhalten i jorden och
vice versa.

pH-värdet är även nära korrelerat med N-skörd och kärnskörd men här är
sambandet i stället positivt. Ett högt pH-värde motsvaras aven hög kärn
skörd eller N-skörd. Korrelationen mellan kärnskörden och pH-värdet är
mycket starkt signifikant. Sambandet är trol igen inte direkt utan beror
bara på att när pH-värdet i 01 ika jordar varierar, medför detta också
variationer i markens näringshushållning, mikrobiella aktivitet och den
därmed sammanhängande förmågan att leverera näringsämnen till växterna,
vilket påverkar skörden.

Sambandet mellan pH-värdet och jordens ursprungl iga mineralkväveinne
håll (NH 4 -N + N0 3 -N urspr och N0 3 -N urspr) är svagt (se appendix nr 2).

När man mäter den totala mineral iseringen i jorden (Min N tot), dvs när
man tar hänsyn til l både hur mycket ammoniumkväve och hur mycket nitrat
kväve som bildats under inkuberingsperioden, finns det inget samband
mel lan Min N tot och pH-värdet (r = 0,0240). Mellan pH-värdet och mine
ral iserat nitrat (min N0 3 -N) finns däremot för de i undersökningen in
gående jordarna en mycket stark korrelation (r = 0,4015***), dvs vid
stigande pH-värde ökar Min N0 3 -N. Även med N0 3 -N e ink är korrelationen
stark (r = 0,3623'""'''':). Jordens pH-värde har alltså i undersökningen haft
betydelse för nitratbildningen. Detta överensstämmer väl med de äldre
rönen att nitrifikationen går snabbare och bl ir fullständigare ju högre
pH-värde jorden har (Harmsen och van Schrewen 1955).

Mullhalt och tot N jord korrelerar starkt med varandra, se appendix 2.

Dessa båda variabler är också signifikant korrelerade med Min C-variab
lerna i omsättningsförsöket. Totalkvävehalten är då bättre korrelerad
än mullhalten med Min C-variablerna, och är också signifikant korrele
rad med Min N tot och Min N0 3 -N. Skall man snabbt göra en överslagsbe
räkning på hur mycket kväve en viss jord kan mineral isera i inkubations
försök visar denna undersökning alltså att det är bättre att bestämma
totalkvävehalten i jorden än mullhalten. Variabeln tot N jord är dock
inte i något fall korrelerad med skördevariablerna i fältförsöken.

Mullhalten är negativt korrelerad med de båda skördevariablerna. Ökad
mullhalt har alltså i undersökningen gett lägre skörd vilket i förstone
kan verka underl igt. Korrelationskoefficienterna är dock ej riktigt
statistiskt signifikanta.

Vi vet att mullhalten i de i undersökningen uttagna jordproven sjunker
när man förflyttar sig från norr mot söder, (se kommentar till fig. 6
kap 4:4), och att detta är en generell trend för åkerjordarna i Sverige.
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Samtidigt vet vi att de högsta skördarna i landet i regel återfinns i
södra Sverige medan mellersta och norra delen av landet i regel har
något lägre spannmålsskördar. Den i undersökningen erhållna negativa
korrelationen mellan mullhalt och skördedata är därför trol igen ett ut
tryck för sambandet mellan dessa båda allmänna trender.

De tre kemiska extraktionsmetoderna är korrelerade med kolmineral ise
ringsvariablerna i omsättningsförsöket på samma sätt som mullhalt och
tot N-värde· Ökande omsättningstid ger alltså bättre samband. Reflux
H2 S0 4 -metoden ger de starkaste sambanden. Det är också den extraktions
metod som korrelerar bäst med mullhalt och totalkvävehalt.
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5:4 Uppspaltning av undersökningsmaterialet med ledning av variationer
i vissa egenskaper

De i undersökningen erhållna korrelationskoefficienterna mellan variab
ler som beskriver mineralkväveinnehållet eller kvävemineral iseringen i
jorden och skördedata är i allmänhet låga men i en del fall statistiskt
signifikanta, se tabell 9kap5:2. Inom undersökningens förutsättningar
är därför de senare sambanden säkert skilda från noll, dvs man vet att
det finns säkra korrelationer mellan variablerna och skördedata. Emedan
koefficienterna är så låga kan man dock förmoda att andra faktorer än
de som ingår i sambandsberäkningarna, haft stort inflytande på skörde
utfallet, och någon skördeprognos för en enskild jord med ledning av de
i tabell 9 uppställda r-värdena är därför svår att göra.

För varje jordprov som insamlades finns emellertid en del andra egen
skaper än de som direkt berör kvävemineral iseringen tabellerade, se
appendix 1! Bland dem kan nämnas försökens fördelning på 01 ika län,
deras 01 ika jordarter och förfrukter.

Det är fullt tänkbart att exempelvis kl imatvariationer, orsakade av för
sökens 01 ika läge i landet, och variationer i jordart och förfrukt kan
ha haft inverkan både på mätetal för kvävevariabler och skördedata.
Genom att spalta upp och dela in försöken i grupper med utgångspunkt
från deras variationer i dessa tre egenskaper kan man undersöka om sam
banden mellan kvävevariabler och skördedata i de bildade grupperna för
bättras eller bl ir sämre.

Generellt sett ökar sannol ikheten för att det bildas en mera homogen
grupp ju mindre antal observationer man har i gruppen. Även om man be
mödar sig om stor variationsvidd på de variabler man vill korrelera med
varandra så händer det ju, när man minskar antalet observationer, att
man ofrivilligt gör inskränkningar av variationen i egenskaper, kända
eller okända, som kan ha betydelse för styrkan i de samband man vill
mäta. Med ett mindre antal observationer är därför de teoretiska möjl ig
hete rna att rent slumpmässigt uppnå högre korrelationskoefficienter
större och med ett större material är de mindre. Vid bedömning av styr
kan i sambandet mellan två variabler, = storleken på r, bör man därför
alltid uppge antalet observationer som beräkningarna grundar sig på.

Detta förhål lande har också formulerats statistiskt. Vid bestämning av
kriterierna för de olika signifikansnivåer, som används för att bedöma
den statistiska sannol ikheten för att en korrelationskoefficient är
skild från noll, krävs det högre r-värde för att uppnå en bestämd sig
nifikansnivå ju mindre antalet observationer är. Se t ex Little-Hills
(1978), tab A7, sid 310.

Vid jämförelser mellan r-värden för hela materialet om 80 jordar och
r-värden från delgrupper där ett mindre antal försök ingår, bör man där
för ta hänsyn dels till hur homogena el ler heterogena grupperna är be
träffande de egenskaper som har betydelse för sambanden som mäts, dels
till hur stor sannol ikheten är för att respektive r-värden är statistiskt
skilda från noll och sist koefficienternas siffermässiga storlek.

Försöken delades nu i grupper efter 1ikheter i det geografiska läget,
jordarten el ler förfrukten.
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Först gjordes en uppdelning efter geografiskt läge. Enl igt tabell 2
kap 4: 1 l ämpade s ig försöksser ierna L3-2050 och R3-2061 härför. 2050
består av 28 försök belägna i Skåne och 2061 av 29 försök jämnt sprid
da i Göta- och Svealand.

I tabell 10 visas först fördelningen av 01 ika förfrukter i försök på
lerjord eller lätt jord för serie L3-2050. Båda de viktiga förfrukts
grupperna, stråsäd och sockerbetor el ler potatis, finns ganska väl rep
resenterade på 01 ika jordarter, möjl igen med någon övervikt för socker
betor el ler potatis på lätta jordar.

Tabell 11 visar fördelningen av samma egenskaper för försöksserien
R3-2061. Här finns en klar övervikt av förfrukten stråsäd på lerjordar.

I tabell 12 finns sedan korrelationskoefficienter mellan kvävevariabler
och skördedata för de två serierna L3-2050 och R3-2061 samt för försök
i övriga serier. För kärnskörden finns blott ett signifikant värde, det
ta i gruppen "övriga serier", vilken härefter lämnas utanför jämförelsen.
För N-skörden finns det en hel del signifikanta koefficienter. Dessa
erhålles nästan uteslutande för L3-2050, länsförsöksserien från Skåne.
Genom att dela upp försöksmaterialet i delgrupper, varav en geografiskt
och kl imatiskt mera enhetl ig, och en med försöken geografiskt mera
spridda, erhölls således signifikanta r-värden blott för gruppen från
det mindre området. Ingen annan geografisk uppdelning var möjl ig att
göra i materialet.

Därefter delades de 80 försöken upp efter jordart. Lättleror til l styva
leror fick utgöra en grupp och lätta jordar (sandjordar och mojordar)
den andra gruppen.

I tabell 13 visas fördelningen av försök med 01 ika jordarter på län.
Försök på lerjord finns det några av i nästan varje län medan försök
på de lätta jordarna till två tredjedelar återfinnes påSkåneslätten.

Korrelationsberäkningar för de båda grupperna av försök, lerjordar och
lätta jordar, (visas ej), visade att för försök på lätta jordar fanns
flera signifikanta samband mellan kvävevariabler och N-skörd.

Det kan dock inte uteslutas att de signifikanta sambanden var en effekt
av att de lätta jordarna till största delen låg i Skåne och alltså i
ett mindre, geografiskt och kl imatiskt enhetl igt område, medan lerjor
darna fanns fördelade i hela Syd- och Mellansverige.

För att neutral isera det geografiska lägets inflytande, dvs för att
kunna bedöma jordartens och förfruktens betydelse inom ett mindre, geo
grafiskt väldefinierat område, undersöktes sambanden mellan kvåvevariab
lerna och skörden på en grupp försök benämnd "Skåneförsök" bestående
av 37 försök ur serierna L3-2050, R3-2061 och R3-2066.

Tabell 14 visar fördelningen av förfrukter och jordarter i gruppen
"Skåneförsök". En svag övervikt för förfrukten sockerbetor eller pota
tis på lätta jordar finns, men denna snedfördelning bedömdes inte vara
så a Il va r l ig a tt den störde beräkn i nga rna.

I tabell 15 redovisas sambanden mellan kväve- och skördevariabler i
gruppen "Skåneförsök".För kärnskörden redovisas få signifikanta samband,
men för N-skörden flera,och detta både för lerjordar och lätta jordar.
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Tabell 10. Försök i länsförsöksserien L3-2050. Försökens fördelning på
01 ika jordarter och förfrukter

Table 10. Field trials of series L3-2050. Distribution of soil type and
preeeding erop

Förfrukt /Preeedina eror/

S-betor elI er
Jordart Stråsäd potatis övr ig t Summa
Soil type Cereals Sugarbeets or Other Sum

rotatoes erors .

Lerjordar 3 6 9
Clay soils

Lätta jordar 6 10 2 18
Sandy soils

Summa 9 16 2 27
Sum

Tabell 11. Försök i riksförsöksserien R3-2061. Försökens fördelning på
01 ika jordarter och förfrukter

Table 11. Field trials of series R3-2061. Distribution of soil type and
preeeding erop

FÖ,d ruk t, /Preeedin,q eror/

S-betor e 11 er
Jordart Stråsäd potat i s övrigt Summa
Soil tyre Cereals Sugarbeets or Other Sum

potatoes erops

Lerjordar 18 2 20
Clay soils

Lätta j orda r 6 2 9
Sandy soils

Summa 24 4 29
Sum



Tabell 12. Enkla l injära korrelationskoefficienter mel lan mått på kvävemineral iseringsförmågan och skördedata. Uppdelning av
materialet i tre grupper: Länsförsöksserien L3-2050 från Skåne, riksförsöksserien R3-2061 samt övriga försök

Table 12. Simple linear coefficients of correlation between indexes of nitrogen mineralisation capacity and yield data. The
field trials have been divided into three groups: L3-2050 from Scania, R3-2061 from the whole of south and middle
Sweden and remaining trials

Antal NH4-N+ NO 3-N +
Skörd Grupp obs N03- N N0 3-N Min C Min N Min N0 3-N NH 4-N Glukos Reflux Ref lux
Yield Group Number of urspr urspr 28 d tot N0 3-N e ink e ink ekv H20 H2 S0 4

obs.

Skörd av kärna L3-2050 28 0,2652 0,2637 0,2523 0,2618 0,2498 0,3189 0,2839 -0,2432 0,0143 0,0158
Grain yield

R3-2061 29 0,1926 0,1225 0,1986 0,0401 0,0653 0,0800 0,1258 0,0756 0,1337 -0,2189
Övr. .'-
serier 23 0,2445 0,4782" 0,0589 -0,0603 0,2230 0,0936 0, 1479 0,3394 0,2585 0,2964

Skörd av N i kärna L3-2050 28 0,4012* 0,4257* 0,3784* 0,5442** 0,4989**0,5631** 0,5460**-0,0863 0,1276 0,0463
Yield of N in grain

R3-2061 29 0,1786 0,0995 -0,1678 0,0724 0,0822 0,0810 0,1367 0,0754 0,1453 -0,2107
Övr. ~

serier 23 0,2441 0,4409" -0,0408 -0,0439 0,2965 0,0034 0,1488 0,3190 0,2847 0,2503

For explanation of nitrogen mineralisation indexes see chapter 4:5

CD
o



81

Tabell 13. Försökens fördelning på olika län. Fördelning inom län
e f t e r j o r da rt

Table 13. Distribution of field trials in different counties. Distribu
tion within counties aacording to soil type

Läns- Antal Jordart /Soil type/
bokstav försök
County Nurriber of Lerjord Lä tt jord
slimbol trials Clay Sand

B 2 2

C 2 2

D 1 1

E 2 2

F

G 2 11

H 3 3

5 4
K 3 2

L 15 3 12

M 22 10 12

N 2 2

O 3 2

p 3 2

R 8 7
S 3 3

T 1

U

W

X

Summa 80 44 36
Sum
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Tabell 14. Skåneförsök. Fördelning med avseende på 01 ika jordarter och
förfrukter

Table 14. Field trials in Seania. Distribution of soil type and preeed
ing erop

Förfrukt /Preeeding erop/

S-betor eller
Jorda rt Stråsäd potatis
Soil type Cereals Sugarbeets or

potatoes

Lerjordar 6 7
Clay

Lätta jordar 8 14
Sand

Summa 14 21
Sum

Övr igt
Other
erops

2

2

Summa
Sum

13

24

37



Tabell 15. Enkla l injära korrelationskoefficienter mel lan mått på kvävemineral iseringsförmågan och kärnskörden eller N-skörden.
Försök från Skåne uppdelade i lerjordar och lätta jordar.

Table 15. Simple linear coefficients of correlation between indexes of nitrogen mineralisation capacity and yield data. Trials
from Scania grouped in clay soils and sandy soils

Antal försök NH 4 -N + NO 3 -N +
Number of N0 3 -N N0 3 -N Min C Min N Min N0 3 -N NH 4 -N Glukos Reflux Reflux
trials urspr urspr 28 d tot N0 3 -N e ink e ink ekv H2 0 H2 S0 4

Skörd av kärna
Grain yield

.'.
Skånelerjordar 13 0,5996" 0,5129 0,1553 0,0825 0,2502 0,4543 0,3379 0,2192 0,3702 0,4545
Clay soils in Scania

-'- ,I~

Skåne, lätta jordar 24 0,3245 0,5263"" 0,0688 0,0869 0,2195 0,3758 0,2467 0, 1835 0,1116 -0,2612
Sandy soils in Scania

Skörd av N i kärna
N-yield in qrain

.'. '"il:: .'. .'.
" 0,4527 0,5487 0,6648" 0,6089" 0,2441Skånelerjordar 13 0,6069 0,5976 0,2739 0,3541 0,2417

Clay soils in Scania
.'. ...'......'... .'. ...'......'... .'.

Skåne, lätta jordar 24 0,4750 " 0,5836"" 0,2412 0,3099 0,4263" 0,5784"" 0,4719 " 0,1682 0,0898 -0,1212
Sandy soils in Scania

For explanation of nitrogen mineralisation indexes see chapter 4:5

en
\.AJ

."
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Uppdelningen av Skåneförsöken i de två grupperna lerjordar och lätta
jordar resulterade alltså inte i några större skillnader i sambandens
signifikans och styrka. Ett undantag utgjorde variablerna N03-N urspr
och N0 3 -N e ink där, för de lätta jordarna, sambanden med N-skörden
t o m var signifikanta på 1 %-nivån. Jordartens betydelse för styrkan
i samvariationen mellan kväve- och skördevariabler bedömdes dock i un
dersökningen vara mindre än det geografiska lägets.

Även för 01 ika förfrukter gjordes uppdelning av materialet. En grupp
bildades av försök med förfrukten stråsäd och en annan grupp med för
frukt sockerbetor el ler potatis, se tabell 16.

Det visar sig, se tabell 16, att försök med förfrukt sockerbetor el
ler potatis företrädesvis l igger i Skåne. Att använda sig av hela ma
terialet om 80 försök var således mindre lämpl igt då man 1iksom vid
uppdelning av hela försöksmaterialet efter jordart skulle erhålla geo
grafisk snedfördelning i materialet. De försök som låg i Skåne, se ta
bell 14, bildade dock sådana fördelningar av jordarter och förfrukter
att de också nu kunde användas för att undersöka om 01 ika förfrukter
hade någon betydelse för signifikans och styrka hos sambanden mellan
kvävevariabler och skörd.

I tabell 17 redovisas resultatet av uppdelning av Skåneförsöken efter
förfrukt. Med kärnskörden erhölls inga signifikanta samband. För N
skördens del erhöl Is signifikanta samband, med förfrukt stråsäd tre
stycken och med förfrukt sockerbetor eller potatis fyra stycken, varav
sambandet mellan kvävevariabeln N0 3 -N efter inkubation och N-skörden
var signifikant på 1 %-nivån. Inte heller uppdelning av Skåneförsöken
i två förfruktsgrupper resulterade i några större skillnader i antalet
av eller storleken på korrelationskoefficienter i de två grupperna. In
flytandet från förfrukten i fältförsöken på styrkan i sambanden mel lan
oberoende kvävevariabler och beroende sk5rdevariabler bedömdes därför
som mindre.

Som en sammanfattning över de tre uppdelningarna som gjorts kan sägas
att i och med den geografiska uppspaltningen framkom tydl iga skillnader
mellan de två grupperna försök från Skåne, serie L3-2050,och försök
från ett område som omfattar hela Göta- och Svealand, serie R3-2061.
Fördelar förelåg för försöksgruppen L3-2050, i vilkende flesta sambanden
med signifikans fanns.

Uppdelningar gjorda med ledning av jordart~- och förfruktssk~llnad~r

i materialet var ej l ika lyckosamma, men nagra samband med hogre sIg
nifikans kunde noteras för försök på lätta jordar och för försök med
förfrukt sockerbetor eller potatis.

Med ledning av vad som framkommit i undersökningen kan man dra slutsat
sen att det är ganska lätt att finna signifikanta samband mellan kväve
mineral iserings- och skördevariabler om man håller sig inom ett mindre,
geografiskt mera enhetl igt område. Faktorer som här kan inverka kan va
ra enhetl igt kl imat, gemensam odl ingshistoria, 1 ikartade växtföljder
m m för försöksplatser inom området. Korrelationskoefficienterna är
dock för serie L3-2050, den av uppdelningsgrupperna som hävdade sig
bäst, fortfarande låga, (de bästa värdena 1igger på r ca 0,50-0,55),
vilket ger förklaringsgrader för de bästa metoderna, med vilka kväve-
mi nera 1 iser i ng en bes tämdes, på ungefä r 25 %. Det mås te all tså f i nnas betyd
elsefulla faktorer, ännu okända eller av författaren ej beaktade, som har
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Tabell 16. Försökens fördelning på 01 ika län och fi:irfrukter
Table 16. Distribution of field trials according to counties and pre

ceding crop

För-fr-ukt /Preceding crop/

Läns- Antal S-betor eller
bokstav försök Str'åsäd potatis Övr igt
County Nwnber of Cereals Sugarbeets or Other
symbol trials potatoes crop8

B 2 2

C 2 2

D 1 1

E 2 2

F

G 2 1

H 3 2

I 5 3 2

K 3 1

L 15 4 10

M 22 10 11

N 2 2

O 3 3
p 3 2

R 8 7 1

S 3 1 2

T 1

U 1

W 1

X 1

Summa 80 47 26 7
Swn



Tabell 17. Enkla l injära korrelationskoefficienter mellan mått på kVdvemineral iseringsförmågan och kärnskörden eller N-skörd:n.
Försök från Skåne uppdelade i två grupper: försök med stråsäd som förfrukt och försök med sockerbetor eller potatis
som förfrukt

Table 17. Simple linear coefficients of correlation between indexes of nitrogen mineralisation capacity and yield data. Trials
from Scania divided in to two groups: trials with cereals and trials with sugarbeets or potatoes as preceding crop

Antal försök NH 4 -N + N0 3 -N +
Number of N0 3 -N N0 3 -N t"1 i n C Min N Min N0 3 -N NH 4 -N Glukos Reflux Reflux
trials urspr urspr 28 d tot N0 3 -N e ink e ink ekv H2 0 H2 S0 4

Skörd av kärna
Grain yield

Skåne ffr stråsäd 14 0,4521 0,5011 0,4150 0,1308 °,3834 0,4911 0,3861 -0,0324 -0,0362 -0,0343
Scania preced. crop
cereals

Skåne ffr betor/pot 21 0,2221 0,2926 0,1919 0, 1319 0,1894 0,2914 0,1882 0,1020 0, 1568 0, 1382
Scania preced. crop
sugarbeetsjpotatoes

Skörd av N i kärna
N-yield in grain

-'- ';':; 'k
Skåne ffr stråsäd 14 0,6204" 0,5657 0,4801 0,2054 0,4301 0,5658 0,5100 0,0605 0,1275 0,0699
Scania preced. crop
cereals

-'- -'- ~,~ ~,~ -,-
Skåne ffr betor/pot 0,3317 0,4184 0,4254 0,5275 " 0,5158" 0,5819"" 0,5185" 0,0803 °,3117 0, 162621
Scania preced. crop
sugarbeets/potatoes

For explanation of nitrogen mineralisation indexes see chapter 4:5 <Xl
0
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stort inflytande pA samvariationen mellan metoder att bestämma kväve
mineral iseringen med och skördedata.

Beräkningar av regressionsekvationer och därefter utförda skattningar
av vilken skörd som ett visst analysvärde motsvarar bl ir därigenom fort
farande mindre meningsfulla.
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6. REDOVISNING AV KÄRLFÖRSÖK

6.1 Kärlförsök nr 10

Grunddata för jordarna som användes i den orienterande undersökningen
med kärl försök presenteras i tabell 18. De jordar som användes var rest
poster av äldre kärlförsöksjordar från avd. för växtnäringslära. De
hade under mellantiden förvarats lufttorkade i en lada. Namnet på var
je jord hänför sig till provtagningsplatsen och de två siffrorna efter
namnet refererar till provtagningsåret.

Kärlförsöket startades på våren 1970 med att de 22 stycken ingående jor
darna tillfördes vatten till ungefär 30 %av vattenhållande förmågan.
De placerades i emaljerade plåtkärl av Mitscherl ich-typ. Tre kärl an
vändes för varje jord. Ungefär två veckor efter befuktningen, i normal
tid, såddes havre (WW Nina), vilken skördades i moget stadium. Skörden
av kärna och halm bestämdes och kväveinnehål let i skördeprodukterna
analyserades. Fyra års skördevärden finns tillgängl iga. För statistiska
karakteristika över analysvärden för kvävemineral iseringsmetoder och
skördevärden för kärlförsök 10, se tabellerna 19 och 20! Medianvärdena
både för använda kvävemetoder och skördevärden, l igger något lägre än
motsvarande medelvärden, indikerande att fördelningarna av värden för
båda typer av variabler är något sneda, men på samma sätt. Detta är av
betydelse för styrkan i samvariationen mel lan mineral kväve och skörde
variabIer. Skörden uttryckt som kväve, N, mg per 100 g lufttorr jord,
sjönk under hela försöksperioden och låg år 3 blott på ungefär 1/3 av
vad som skördades år 1.

Korrelationskoefficienterna mellan metoderna som användes för att karak
terisera jordarnas kvävemineral iseringsförmåga med och skördevariabeln
steg däremot från år 1 till år 2. Är 3 började de dock sjunka igen, se
tabell 21! Korrelationskoefficienterna var dock hela tiden så höga att
de motiverade fortsatta undersökningar.

1973 och 1974 odlades kontinuerl igt havre i kärl försök nr 10. Skördarna
blev de åren, på grund av den ringa mineralkvävetillgången i jorden,
mycket små och led av kvävebrist. Resultaten från den perioden har där
för ej medtagits.

1975, alltså försöksår 6, erhöll varje kärl, förutom att det grundgöds
lades, även 100 mg N som NaN0 3 •

Delgivor användes: 50 mg N gavs vid sådden och 50 mg N vid stråskjut
ningen. Tanken var att medelst en l iten giva kväve förbättra den svaga
tillväxten av grönmassa och rotgenomvävnaden i kärlen.

Genom att i tre kärl med tvättad sjösand odla havre som grundgödslades
och erhöll samma mängd gödselkväve som försöksjordarna kunde man mäta
hur stor skörd som erhölls för kvävegivan när inget tillskott av mine
ralkväve från mineral isering kom. Försöket skördades år 6 i blomnings
stadiet.

När, för försöksår 6, den del av skörden som berodde av kvävemineral i
seringen skul le beräknas för varje jord, subtraherades medeltalet av
kväveskörden i de tre sandkärlen ifrån, varigenom ett nettovärde för
varje försöksjord erhölls.
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Tabell 18. Grunddata för de jordar som användes i den orienterande under
sökningen, dvs kärl försök nr 10

Table 18. Charaeteristies for soils used in the introduetory investigation
i.e. pot trial no 10

Jord, insam- pH- Mu 11- Tot N K-Al- P-Al-
l ingsår län värde halt % jord klass klass
Soil , eo lleet- Coun- pH- Org. Tot N C:N Textur K-AL- P-AL-
ing ye:?!,~ _. _... ,ty value matter %in soil C:N Texture elass elass

Arlöv 60 M 6,3 2,8 168 9,7 lMo II IV

Gel inder 47 M 7,3 3,3 198 9,7 LMl II III

Reslöv mj 47 M 7,4 4,2 326 7,5 moLL II IV

Rydebäck 57 M 6,4 3,5 195 10,4 moLL III III

Fjärd ings löv 66 M 7,9 2,9 181 9,3 m~iLl III III

Orup 66 M 6,2 4,4 233 11 , O lmäMo III II

Västraby 66 M 7,5 3,6 207 10, 1 moLL III III

Ör ja 66 M 7,5 1,9 127 8,7 mäll IV IV

S. Ugglarp 66 M 6,4 2,8 160 10,2 svlmäMo III III

Ekebo 66 M 6,2 6,3 280 13, 1 ImäMo IV IV

Bäckaskog 47 l 6,8 7,5 401 10,8 saMo II III

Hvi lan 57 l 7,6 4,9 167 11 , 1 moll II IV

Gosingeholm D 4,7 11 ,2 487 13,3 SMl IV

Solö Fogdö 59 D 5,9 3,4 223 8,8 Sl IV II

Ulfstorp 61 D 6,0 3,2 186 10, O LML III IV

Claestorp 47 D 5,3 5,4 298 10,5 lML II II

Lindönäs 60 D 5,8 2,3 130 10,4 moSa III II

Bal ingsta 60 B 6,4 61 ,9 2198 16,3 ktM V IV

Gurresta 48 B 4,3 15,3 750 11,8 IG IV III

Nontuna alv 58 C 5,4 2,0 140 8,3 mjLl II

Nontuna mj 58 C 4,9 4, 1 245 9,7 mjLL III

Långsjön 59 U 6,3 4,3 207 12,1 mjll IV IV
> • -, " - ... - ..~ ...
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Tabell 19. Några ~tatistiska karakteristika för de analyser och metoder
som användes för uppskattning av kvävemineral iseringsförmågan
hos jordarna i kärl försök nr 10

Table 19. Some statistieal eharaeteristies for analyses and methods used
to examine the nitrogen mineralisation capacity of the soils
in pot trial nr 10

Med ian Högsta Lägsta Var. -
värde värde värde koeff . %

Metod x SD Median Max Min Var.-
Method x SD value value value eoet!:, ,%e"' ....".....-_ .... ~

pH-värde 6,3 1, O 6,4 7,9 4,3 16

Mullhalt % 7,3 12,6 3,8 61 ,9 1,9 172

Tot N jord 341 438 207 2198 127 128

Inkuber ing, min N tot 3,8 1,8 2,9 9,4 2, 1 47
II min C 28 d 61 ,9 49,0 52,4 258,5 15,2 79
Glukosekv 30 21 27 90,5 7,5 70

Reflux H20 12 7 12 36 5 58

Reflux H2S04 99 50 81 224 44 51
• li'" ...

For explanation of nitrogen mineralisation indexes see ehapter' 4:5

Tabell 20. Statistiska karakteristika för skördevariabler i kärlförsök
nr 10. N, mg per 100 g jord

Table 20. Statistieal eharaeteristies for yield variables in pot trial
no 10. N, mg per 100 g soil

Skörd och år nummer
Gror and year number

2

3

6

.... _v"" ._ •

Median Högsta Lägsta Var. -
värde värde värde koeff . %

x SD Median Max Min Var,-- value value value eDet!" %x SD .

7,3 4,7 6,6 18,8 2,1 64

2,0 1,5 1,4 7,1 0,8 75

1,9 0,9 1,8 4,4 0,6 47

0,5 0,4 0,5 2,0 0,2 80
.. 1- • ~ ,..- '" , .,..,.",--~



Tabell 21. Enkla l injära korrelationskoefficienter mellan mått på kvävemineral iseringsförmågan och kväveskörd i kärlförsök
n r 10. n = 22

Table 21. Simple linear coefficients of correlation between indexes of nitrogen nineralisation capacity and N-yield in pot
trial nr 10. n =22

Inkubering /Incubation/

Skörd år Mull- Tot N
Yield year pH-värde halt jord

Min N
tot

Min C
28 d

Glukos
ekv

Refl ux
H2 0

Reflux
H2 S0 4

2

3

6

";T~";',"k ~!~ ,I~ ,t~

-0,337 0,670 0,716"""
,I~ ,l.. _'.. ,1.. ,1.. _'..

0,043 0,858""" 0,882"""
-'-,'.. _'.. -'.. _'.. _'..

-0,197 0,698""" 0,711
~~ ~, "

_'.. _'.. _1.. _1.. _'.. _'..

0,254 0,814""" 0,817 """''''

0,317

0,422
.'.

0,518"

0,605""'»"

-;1,

0,529
0,776 u""
G, 669 ,,<>,,,',

G, 798 ,'ch',

_1.. _'.. _1..

0,830"""

0,840 ""b"

0,634"""
O, 71 6,'",,,',

0,687"""'"

O, 839 ,bb',

O, 647
h

"

0,831''<>'''''

_1.. _1.. _'..

0,830"""

0,840"""'"

0,628"""

O, 659h'»',

Fos explanation of nitrogen mineralisation indexes see chapter 4:5

\..O
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Korrelationskoefficienter mellan skördevärden för år 1,2,3 och 6
och laboratoriemetoderna för kärl försök 10 återfinnes i tabel l 21.
Korrelationerna mellan metoder för bestämning av kvävemineral iserings
förmågan och kväveskördar för år 6 steg jämfört med värdena för år 3
och närmade sig återigen värdena för år 2, vilket är året med de bästa
sambanden. En av laboratoriemetoderna, inkubering med bestämning av
mineral iserat kväve, visade, ju äldre försöket blev, allt starkare sam
band med kväveskörden. Inkubering av jordar med bestämning av mineral i
serat kväve, i l i tteratu ren a 11 t i d betraktad som den säkraste metoden
att bestämma kvävemineral iseringsförmågan med, ehuru den är mycket tids
och arbetskrävande, hävdade sig alltså väl i denna orienterande under
sökning. Med tiden accentuerades skillnaderna i skörd mellan jordarna
vilket visas genom att variationskoefficienten (s/~)100 st~ger för skör
devariab~ln ju äldre försöket bl ir, se tabell 20!

6:2 Kärlförsök nr 17

Ärsmånen i fält varierar, dels mellan 01 ika år, och dels mellan 01 ika
landsändar. Från fältförsöken infordrades jordprov blott för ett år,
näml igen 1972. Endast en årsmån kom därigenom att inverka på skördar i
fält och de analysvärden som på 01 ika Sdtt beskriver mineralkväveinne
hållet i jorden.

I avsikt att för några jordar el iminera den inverkan som skillnader i
kl imat och årsmån hade på skörderesultaten och för att utröna hur uthål
1 iga kväveleveranserna från jorden till grödan var odlades därför 28
stycken av de i huvudundersökningen ingående fältförsöksjordarna under
tre år i ytterl igare ett kärl försök, benämnt nr 17, i avdelningens för
växtnäringslära kärlgård.

När analyserna för alla inkomna jordars grunddata var klara hösten 1972
kunde de försöksplatser, som skulle representeras i kärlförsök 17 väl
jas ut. Planeringen utgick ifrån att stora variationer i jordarnas geo
grafiska läge, jordart, totalkväveinnehåll, mullhalt och pH-värde skul
le öka värdet av kärl försöket.

En sammanställning över vilka fältförsök som utvaldes att ingå i kärl
försöket finns i tabell 22, kap 6:2, där även grunddata för jordarna
presenteras.

Då de jordar som användes i kärl försöket uttogs från försöksplatserna
där fältförsöken låg bedömdes det att resultaten från laboratorieanaly
serna som utfördes på jordprover uttagna våren 1972, kunde användas
också för kärlförsöksjordarna, ehuru dessa ej togs ut förrän på hösten
samma å r.

Jordprovtagningen tillgick så att författaren på hösten 1972 åkte runt
till de utvalda försöksplatserna när skördearbetet på dessa var avslu
tat och från varje försök uttog ett general prov om ca 40 kg jord.

Den uttagna mängden jord från varje försök blandades noga och fördela
des sedan på kärl, vilka placerades i kärlgården hösten 1972. Till var
je jord användes tre kärl av typ Kick-Brauchmann rymmande 7 l jord.
Kärlförsöket gödslades och såddes i början av maj månad 1973. Gödsl ingen
bestod av 2 g superfosfat (9% P) och 1 g kal iumsulfat (41,5% K) per
kä rl .



Tabell 22. Grunddata för jordar som användes i kärl försök nr 17
Table 22. Characteristics for soils used in pot trial no l?
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Fältförsöks-
beteckning
Field trial pH- Mull- Tot N K-Al P-Alreff3rence värde halt % j ord klass klass
Seri e Nr Län pH- Org. Tot N C:N Textu r K-AL- P-AL-
Series No County value matter % in soil C:N Texture class class

R3-2034 305 R 6,6 3,6 184 11 ,3 Ml II III

L3-2050 31 l 5,8 3,3 160 12, O svlSa III \I

32 l 6,2 4,6 179 9,8 moll II III

228 l 6,7 3,3 252 7,6 mäMo III 1\1

230 l 7,5 2,2 140 9, 1 mäMo III \I

415 l 5,3 14,4 298 28,0 saMo II 1\1

506 M 8,0 3,0 197 9,0 mälL III III

609 M 7,0 6,8 326 12,2 mäSa \I \I

745 M 7,3 2,5 165 8,7 mäMl III 1\1

852 M 7,6 4,5 295 8,8 Ml III 1\1

R3-2061 4 E 6,5 2,8 165 9,8 Ml 1\1 \\1

4 O 6,4 3, 1 179 10,1 lMo III 1\1

4 P 6,9 3,3 153 12,7 sv l ~10 III 1\\

4 T 6,7 3,6 256 8,2 Ml III III

5 E 6,5 4,5 285 9,2 Ml 1\1 1\1

X 6,5 3,9 186 12,2 Mo III 1\1

30 N 6,2 6,3 287 12,8 lMo III 1\1

75 C 6,2 4,5 296 8,8 gMl \V 1\1

76 C 7,0 2,4 153 9,2 Sl IV IV

104 D 5,5 4,2 260 9,5 Ml III III

155 B 6,0 6,9 358 11 , 1 Ml III

201 H 5,6 5,0 247 11 ,8 lMo V II

299 R 6,2 3,2 186 10,1 Ml III III

301 Yl 5,7 3,9 191 11,9 mjll III II

311 R 6,6 5,0 260 11 ,3 Ml \V III

431 N 6,9 3,8 191 11,4 lMo III III

R3-2066 33 K 6,9 2,5 153 9,6 moll III IV

106 G 6,6 4,2 212 11 ,5 svlMo IV V
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Grödan utgjordes av havre (WW Nina), som skördades i moget stadium.
Sista året, 1975, skördades försöket av besparingsskäl i blomningssta
diet.

Under sommaren utsattes kärlen för den naturl iga nederbörden. Denna
var dock ej tillräckI ig för grödans utveckl ing utan kompletterande be
vattning måste utföras dagl igen under växtperioden. Därvid användes av
joniserat vatten. Eventuellt dräneringsvatten återbördades till kärlen.
Genom cirkulering av kärlen på uppställningsplatsen utjämnades skillna
der orsakade av kärlens 01 ika placering i kärlgården. För att efterl ik
na den bearbetning av jorden som förekommer i fält på hösten, och som
bland annat har till uppgift att fördela stubb och rötter jämnt i mat
jorden, omblandades jorden i varje kärl omsorgsfullt efter skörd. Vid
behov tillsattes då vatten för att befrämja omsättningen av skörderes
terna. (Ovanstående beskrivning av skötseln av kärlförsök nr 17 gäller
också för det i det föregående omnämnda kärl försök nr 10.)

Tabellerna nr 23 och 24 med statistiska karakteristika för mineralkväve
och skördevariabler för kärlförsök 17 återfinns nedan. Grundmaterialet
som använts för uträkningarna, dvs analysvärdena för de mineralkväveme
toder som upptas i tabell 23, hänför sig från bestämningar utförda på
de jordprov som uttogs på våren 1972. Det första skördeåret erhölls de
högsta skördarna. Skörden i kärlen påverkades då, förutomavmineral ise
ringen under växtperioden i kärlgården, även av den kvävefrigörelse som
skedde i jorden först i fält och sedan i kärlgård hösten 1972. Även de
eventuella gödselkväverester som fanns kvar i fält efter skörd inverkade
naturl igtvis. Det första kärlförsöksårets skördar är således ej enbart
avhängiga förhållandena i kärlgården. Beträffande de absoluta skörde
talen så sjunker de ganska kraftigt andra året, dock ej l ikartat för
al la jordar. För två jordar steg skörden t o m något andra året. Skörde
utveckI ingen är för tredje året jämnare, vilket visar sig i att varia
tionskoefficienten för skörden är den lägsta, tabell 24. En jämförelse
mellan andra och tredje årets skördar ger vid handen att också medel
talet för tredje årets skördar är det lägsta. Även de andra karakteris
tikorna för skörden det tredje året sjönk, se tabell 24! Medianvärdena
för skördevariablerna i tabell 24 låg något lägre än motsvarande medel
värden. Så var i regel fallet också med medianvärdena för mineralkväve
metoderna, se tabell 23.

För att visa hur skördarna de 01 ika åren .samvarierar, beräknades
korrelationskoefficienter mellan de 01 ika årens kärlförsöksskördar. De
v i sas i tabe 11 25.

För inkubationsmetoden är sambanden med skörden år 3 ungefär 1ika star
ka i kärlförsök nr 10 och nr 17. Då antalet observationer är större i
nr 17 än i nr 10 (n = 28 resp n = 22) väger dock korrelationskoeffi
cienten mellan inkubering med bestämning av mineraliserat kväve och
skörd av kväve i kärl försök nr 17 tyngre.

Generellt sett är samvariationen mellan kvävemetoder och skörd starkare
och har högre signifikans i den orienterande undersökningen som gjordes
med kärl försök 10 än i kärl försök nr 17. Variationskoefficienterna för
kvävemineral iseringsvariabler och skördevärden är också större för jor
darna i försök 10 jämfört med nr 17, se tabellerna 19 resp 23. Detta
borde dock ha haft den inverkan att starka samband bl ivit svårare att
uppnå.
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Tabell 23. Några statistiska karakteristika för de analyser och metoder
som anvähdes vid bestämhihg av kvävemineral iserihgsförmågan
hos jordarna i kärl försök hr 17

Table 23. Some statistical characteristics for analyses and methods
used to examine the nitrogen mineralisation capacity of the
soils in pot trial no l?

Median- Högsta Lägsta Va r.-
värde vä rde värde koeff. %

Metod x SD Median- Max Min Var.-
Method 53 SD value value value cO,et!. %

pH-vä rde 6,5 0,6 6,6 8,0 5,3 9
Mullhalt, % 4,3 2,3 3,9 14,4 2,2 53
Tot N jord 221 61 2D5 298 140 28

Ihkuberihg, min N tot 3,6 1,5 3,6 7,2 0,3 42
II mih C 28 d 55,0 15,3 55,5 85,3 28,5 28

Glukos ekv 30,0 9,5 28,3 48,0 15,5 32

Reflux H20 11 3 11 21 7 27

Reflux H2S0 4 79 19 75 131 53 24
*. l:>"_"" Il"" '" • Il' .. U .....

For explarcation of nitrogen mineraZisation indexes se chapter 4:5

Tabel l 24. Statistiska karakteristika för 3 års skördevärdeh i kärl
försök hr 17. N, mg per 100 g jord

Table 24. Statistical characteritics for yield variables in pot trial
nr l? N, mg per 100 g soil

Median- Högsta Lägsta Va r.-
värde värde värde koeff . %

Skörd och o nummer x SD Median- Max Min Var.-ar
Grop and year number 53 SD value value valu,e..~

3, 1 1,3 2,4 6,2 1,4 42

2 2,1 0,7 2,0 3,2 0,9 33

3 1,1 0,3 1,° 2,1 0,6 27
'" '" ~ .. ,,. ~ .. m ... " '"
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Tabell 25. Enkla 1injära korrelationskoefficienter mellan kväveskördar
i kärl försök nr 17. n = 28

Table 25. Simple linear coefficients of correlation between N-yields in
pot trial no 17. n =28

N-skörd år 1 N-skörd år 2 N-skörd år 3
N.-Y..iel,d 1st yea!" _ N-yie ld ~nd JLepr ,= N,-y,.ie ld, 3rd year..

N-skörd år 1
N-yield 1st year

N-skörd år 2
N-yield 2nd year

N-skörd år 3
N-yield 3rd year

0,0030 0,2174

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



Tabell 26. Enkla l injära korrelationskoefficienter mellan mått på kvävemineral iseringsförmågan och kväveskördar i kärl
försök nr 17. n = 28

Table 26. Simple linear coefficients of correlation between indexes of nitrogen mineralisation capacity and nitrogen yield
in pot trial no 17. n =28

Inkubering /Incubation/

Hu 11- Tot N Min N Min C Glukos-
pH-värde halt jord tot 28 d ekv

N-skörd år 1 O, 1760 -0,0076 0,2174 0,4470
";',

0,06610,1425
N-yie ld 1st year

~I~ ~I~ .'. .'.
N-skörd år 2 -0,3052 0,0863 0,2780 0,5560"" 0,4149" 0,4626"
N-yield 2nd year

N-skörd år 3 -0,1276 0,1538
";',,-;',,

0,30240,2972 0,5017 0, 1887
N-yield 3rd year

For explanation of nitrogen mineralisation indexes see chapter 4:5

Reflux
H2 0

0,0713

.'.
0,4423"

..I~ ...l~

0,5556""

Reflux
H2 SOt;

0,2125

0,4917''''''

..l~ ...I~

0,5058""

\.O
-....J

..,



Tabell 27. Mineralkvävehalter och kväveskördar för två jordar i kärlförsök nr 17. N, mg per 100 g jord
Table 27. Contents of mineral N and N-yields for two soils in pot trial no 17. N, mg per 100 g soil

Vid sådd år 2
At sowing 2nd year

Två månader efter
omblandning
Two months after
mixing

Vid omblandning efter
skörd hösten år 1
At soil mixing after harvest
autumn 1st year Kvävesköre

å r 2
Jordart Summa Summa Summa N-yield
Soil type NH4-N NOs-N Sum J'Jli-,,_-N _NO~-N _8um . ~NH4.:.N ..J'l.9s-N __ §um~ .. _~_~_njJ. year

Försöksbeteckning
Trial reference-----------
Serie Nr
Series No

L3-2050

R3-2061

31 L

4 T

mmh svlSa

mmh ML

<0,01
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En omständighet som kan ha påverkat de erhållna korrelationskoefficien
terna är att, som redan nämnts i början av avsnittet om kärl försök 17,
de jordprover på vilka laboratorieanalyserna gjordes uttogs, visserl igen
från samma försöksplats, men ej vid samma tidpunkt som kärlförsöksjor
darna. Det kan därför finnas små differenser i jordprovens egenskaper
som i sin tur kan ha påverkat samvariationen mellan laboratoriemetoder
och kärlförsöksskördar.

För att kontrollera att en mineral isering verkl igen ägde rum i kärlför
söksjordarna undersöktes mineralkvävesituationen i två jordar i kärl för
sök 17 från perioden efter skörd år 1 fram till strax före sådd år 2.
Resultatet presenteras i tabell 27 där även skördevärden för jordarna
finns angivna. Båda jordarna var måttl igt mullhaltiga. Den ena jorden
var en sandjord och den andra en mellanlera.

Skörden år 1 ägde rum i början av augusti och två och en halv vecka
senare blandades jordarna varvid konstaterades en kraftig rotgenomväv
nad i de tre kärl som de två jordarna vardera var placerade i. Jordana
lyserna som gjordes vid omblandningstidpunkten, indikerade spår av am
moniumkväve samt ett visst nitratinnehål l i båda jordarna. Två månader
senare, i slutet av oktober, hade nitratinnehållet stigit och var nu
ungefär dubbelt så stort som vid föregående provtagning. Ammoniumkväve
innehållet var fortfarande l itet. Provtagningen vid sådd år 2 avslöjade
att nitratinnehållet nu stigit ytterl igare. Trots en l ivl ig nitrifika
tion hade densamma dock ej kunnat hålla undan för ammonifikationen ty
även ammoniumkväveinnehållet före sådd var högt. Kanske har den låga
marktemperaturen på våren haft betydelse, nitrifikationens temperatur
optimum är som bekant ganska högt. I skörden från sandjorden fanns år
2 sedan mindre mängd kväve än jorden innehöl l vid sådd, i lerjordens
skörd ungefär l ika mycket som i jorden vid sådd.
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7. UTVÄRDERING AV RESULTAT OCH DISKUSSION

Författaren har, med de i kapitel 4:2 beskrivna analysmetoderna erhål
lit analysvärden som är i god överensstämmelse med de i litteraturen
för respektive metod angivna värdena. (Jfr Baerug et al 1973, Lyngstad
et al 1978, Keeney-Bremner 1966b m fl arbeten).

Beträffande extrakt ion under återlopp med kokande vatten (kap 4:2 punkt
11) rapporterar dock Keeney-Bremner (1966b) lägre analysvärden än de
som författaren erhåll it. Det beror trol igen på att uppslutningen av
det vid denna extraktion erhållna extraktet inte utförts på identiskt
samma sätt av Keeney-Bremner och författaren.

I den prel iminära undersökningen erhölls sambandet r = 0,839 (p = 0,001
och n = 22) mellan reflux H2 0 och skörden av kväve andra året i kärl
försök nr 10.

på jordprov från jordar vilka odlades i fält, blev resultatet ej lika
framgångsrikt (R = 0,1493, ej signif, n = 80, se tabell 9 kap 5:2).

Vid ett framtida utarbetande av gödsl ingsprognoser bl ir det, förutom
att mineralkväveinnehållet i jorden bestäms på våren, nödvändigt att
på något sätt ta hänsyn till mineral iseringen av kväve under växtperio
den. Talvärdena på N0 3 -N urspr och min N tot samt N-skörd i fält för
de fyra jordarna i tabel l 28 kan tjäna som exempel.

Tabel l 28. Mineralkvävebestämningar, inkubations- och skördevärden från
fältförsök för fyra jordar i huvudundersökningen

Table 28. Nitrogen mineralisation indexes and yield values from field
trials for four soils in the main investigation

Fältförsöks-
beteckning
Field trial N-skörd
reference N0 3 -N urspr N, kg/ha Min N tot Förfrukt
Ser ie Län Nummer N, mg/laO g N-yield N, mg/l00 g Prec.
Series County No jord N, kg/ha jord crop

2034 R 360/72 3,5 40,0 1,2 Havre

2066 574/72 1 , O 40,5 2,6 S-betor

2066 143/72 1 , O 24,3 3,5 Havre

2061 N 431/72 1, O 71,6 4,8 H-vete

For explanation of nitrogen mineralisation indexes see chapter 4:5

De två först uppförda jordarna i tabell 28 har samma N-skörd, omkring
40 kg N per hektar, trots att N0 3 -N urspr-värdena skiljer sig mycket
från varandra. Avgörande för att N-skörden bl ir l ika stor på de båda
jordarna är kanske att i jorden med lågt N0 3 -N urspr-värde är kvävemi
neral iseringen, relativt mätt på laboratoriet som Min N tot, dubbelt
så stor som i jorden med högt värde på N0 3 -N urspr, se tabel l 28.

Ett annant exempel som visar att användande av inkubationsmetoden som
mått på mineraliseringsförmågan, tillsammans med bestämning av ursprung-



101

l igt mineralkväveinnehåll , kan ge förbättrad information om jordens kvä
vestatLls, är att två jordar (R3-2066, 143/72, l-län och R3-2061 431/72,
N-län, tabell 28), med samma värde på N0 3 -N urspr uppvisar stora diffe
renser beträffande kväveskörden i fäl t. En bl ick på Min N tot-värdena
ger vid handen att jordprovet fr~n försöket r Hallands län (tabell 28),
där hög kväveskörd erhåll its, mineral iserar betydl igt mera kväve i in
kubationstestet, (dvs har högre Min N tot-värde), än jorden från försök
143/72 på Gotland som givit låg kväveskörd.

I avsikt att kombinera ett m~tt p~ mineralkvåveinnehål1et i jorden vid
tiden för sådd med ett mått på kvävemineral iseringen kan variablerna
N0 3 -N e ink och N0 3 -N + NH 4 -N e ink användas. Den förstnämnda består
av summan av jordens ursprungl iga nitratinnehåll och det nitrat som
bildas under inkubationen, och den sistnämnda aven på samma vis utförd
summering av ammonium- och nitrat.innehållet. E:tt studium av korrela
tionskoefficienterna mellan dessa båda variabler och skördedata visar
dock inte i något fal l på någon avgörande förbättring av sambandens
styrka, (tabell 9 kap 5:2 och tabellerna 12, 15 och 17 kap 5:4).

Då variablerna N0 3 -N urspr och Min N0 3 -N till följd av sin 01 ika bak
grund ej är signifikant korrelerade med varandra, se appendix 2, sattes
de också på prov in som separata oberoende variabler i en multipel kor
relationsanalys där kärnskörden el ler N-skörden användes som beroende
variabel. Ej heller detta förfarande medförde några stora förbättringar
i sambandens styrka. För den multipla variabeln N0 3 -N urspr x Min N0 3 -N
erhölls sambandet R == 0,L1020 (p == 0,001 n == 80), med kväveskörden i
fält. Sålunda förklarade skillnader i jordarnas ursprungl iga mineralkvä
veinnehåll och kvåvemineral iseringsförmåga endast 16 %av skördevaria
tionerna, (R 2 == 0,16). Då kvävevariablerna N0 3 -N urspr och min N0 3 -N
var för sig korrelerades med N-skörden i fält blev korrelationskoeffi
cienterna 0,3661 resp. 0,2351 (p == 0,001 och 0,05 och n == 80).

Det finns skillnader i sambanden mellan kvävevariabler och skördedata
som beror av försökens geografiska läge. Dessa differenser kan bero på
att kl imatet är mera enhet1 igt inom ett mindre område, se serie L3-2050
från Skåne, för vilken man finner starkare samband än för serie R3-2061,
se tabell 12 kap 5:4, i vilken serie försöken äl' spridda i både Göta
land och Svealand.

Om kl imatet påverkar skörden från O-rutan och skörden från en gödslad
ruta på samma sått, kan man el iminera kl imatets inverkan på skörderesul
taten, dvs på den beroende variabeln, genom att för skörd från O-rutan
använda en relativ skördevariabel: "skörd utan kvävegödsl ing i procent
av skörden vid en viss N-gödsl ing ll (Gasser 1969).

Denna typ av beroende variabel har inte använts vid korrelatronstesterna
i förel iggande undersökning når al la försök ingått, då det i de skånska
försöken, med den ojämna nederbördsfördelningen under juni och jul i
1972 i de gödslade, men ej i de ogödslade parcel lerna, uppträdde stark
liggsädesbildning, se också kap 4:6. Serie L3-2050 var därför ej läm
pad för ett sådant test, medan serie R3-2061, i vilken serie försöken
var jämnt fördelade i Svea- och Götaland, se tabell 2 kap 4:1, där ne
derbörden fallit jämnare och ej så häftigt, var bättre lämpad. Ett be
gränsat test med att använda den procentuella skörden som beroende varia
bel gjordes alltså med jordar från serie R3-2061.

Korrelationskoefficienter mellan mineralkvävedata och "skörd från 0-
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rutan uttryckt som procent av skörden vid en kvävegödsl ing av 90 kg/ha
N som kdl kammonsal peter, nedbrukad" visas i tabell 29. Där finns också,
för att jämförelser skal l kunna göras, samband som förut visats i ta
bell 12, kap 5:4, mel lan mineralkvävedata och kärnskörd och N-skörd
där skördarna är uttryckta i kg/ha.

Korrelationskoefficienterna bl ir högre när den beroende variabeln ut
trycks som procentuell skörd än när skördevärdena är i absoluta tal.
Detta är särskilt tydl igt för sambanden mellan NH 4 -N + N0 3 -N urspr samt
N0 3 -N urspr och procentuell kärnskörd för vilka korrelationskoefficien
terna t o m är statistiskt signifikanta.

Anmärkningsvärt för undersökningen i sin helhet är att ursprungl igt mi
neralkväveinnehåll i jorden ger så god korrelation med skördevariablerna
när man betänker den skiftande behandl ing jordproven fick utstå innan
de torkades. Lång tid kunde för vissa prover förflyta mellan provtag
ning i fält och analys av mineralkväveinnehål l.

Genom förbättrad provtagningsmetodik och provbehandl ing borde dessa sam
band ytterl igare kunna förbättras.

En metod som innebär bestämning av ursprungl igt mineralkväveinnehål l i
jord, där proven uttages vid sådd på våren, är dock svår att använda i
en praktisk prognosverksamhet. Det står för kort tid mellan provtagning
och gödsl ingstillfälle till förfogande för analys och utformande av
gödsl ingsprognos, särskilt som man, vilket ofta är fallet, vill kväve
gödsla i samband med sådden.

Aven praktiskt användbar prognosmetod krävs, förutom den bestämning av
mineralkväveinnehållet i jorden utförd tidigt på våren som förmodl igen
är nödvändig att göra årl igen, även ett mått på vad som mineral iseras
av kväve. Denna senare mätning behöver trol igen ej göras årl igen. Inku
bationsmetoden, sådan den presenteras här el ler i andra undersökningar,
är dock för arbets- och tidskrävande samt för beroende av provernas för
behandl ing och lagring för att kunna användas för undersökningar i stor
skala. Önskvärt vore att för mineral iseringsmätningen i stället kunna
använda en kemisk metod särskilt någon som ger ett mera varaktigt mått
på 01 ika jordars kvävemineral iseringsförmåga. De tre kemiska metoder som
använts i förel iggande studie har gett signifikanta korrelationer med
alla fyra årens el ler de två sista årens skördar i kärlförsök, se kap
6:1 resp 6:2, och med min N tot-värdena i inkubationsförsöken. Detta
visar på en viss önskvärd beständighet för analysresul taten. Lika goda
resultat har ej uppnåtts när jämförelser gjorts mel lan metoderna och
skördar i fältförsök. Orsakerna kan vara flera, bl a att grödan i fält
jämfört med grödan i kärlförsök, har möjl ighet, särskilt på lerjordar,
att också utnyttja det mineral kväve som finns i alven, se Linden (1980a,
1980b) och Mattsson (1980). En annan orsak kan vara kl imatets diverger-
ande inverkan på odl ingsförhållandena fäl to

En antydan om kl imatets betydelse fås t ex av det faktum att när, som
i tabell 29, den procentuella skörden för serien R3-2061, med försök i
Götaland plus Svealand, används som beroende variabel ökar sambandet med
skörden ej blott för analysvärden härstammande från biologiska metoder,
såsom inkubering med bestämning av mineral iserat kväve, utan också för
åtminstone en av de kemiska metoderna, nämligen reflux H20.

Inverkar kl imatfaktorerna bara på skördevärdena och mineral iseringen av



Tabell 29. Enkla l injära korrelationskoefficienter mellan mått på kvävemineral iseringsförmågan och skördevariablerna när kärn
skörden och N-skörden frå ogödslade rutor uttrycks som procent av den kärnskörd eller N-skörd som erhålles vid göds
l ing med 90 N kg/ha kalkammonsalpeter (nedbrukad) och korrelationskoefficienter när kärnskörd eller N-skörd uttrycks
som kg/ha (förut visade i tabell 12). Försöksserie R3-2061. n = 29

Table 29. Simple linear coefficients of correlation between indexes of nitrogen mineralisation capacity and crop variables when
grain yield and N-yield from unfertilized plots are expressed as per cent of the grain yield and N-yield obtained after
an N-application of 90 N kg/ha as "nitrochalk" in spring. Coefficients of correlation when grain yield and N-yield
are expressed in kg/ha (presented in table 12) are also included

NH,,-N + NO 3-N +
NO 3-N NO 3-N Min C Min N Min NO 3-N NH ,,-N Glukos Reflux Reflux
urspr urspr 28 d tot NO -N e ink e ink ekv H20 H2 SO"

";', "k-k,;':;
0, 1840 0,0743 0,0453Skörd av kärna, % 0,3900 0,5592 0,3079 0,3090 0,2592 0,3035 0,1379

Grain yield, %

Skörd av N, % -0,0434 -0,1488 0,1089 0,0280 0,0818 0,0712 -0,1408 0, 1553 0,2458 -0,0140
N-yield, %

Skörd av kärna, kg/ha 0,1926 O, 1225 0,1986 0,0401 0,0653 0,0800 0,1258 0,0756 O, 1337 -0,2189
Grain yield, kg/ha

Skörd av N, kg/ha O, 1786 0,0995 -0,1678 0,0724 0,0822 0,0810 0,1367 0,0754 0,1453 -0,2107
N-yield, kg/ha

For explanation of nitrogen mineralisation indexes see chapter 4:5

o
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kväve i fält eller påverkas också analysvärdena för jordprov? Svaret
måste bl i att det vet vi ej men i det fall påverkan på analysresulta
ten förekommer kan man tänka sig att kl imatfaktorerna inverkar långsik
tigt på samma sätt som t ex årsmedeltemperaturen i 01 ika delar av lan
det inverkar på mullhalten. Antalet försöksplatser från 01 ika delar av
landet är dock alltför l itet i den framlagda undersökningen för att den
na hypotes nöjaktigt skall kunna undersökas.

Vid en jämförelse mellan resultaten i den framlagda undersökningen, se
tabell 9 kap 5:2, och de resultat som uppnåddes av Lyngstad et al (1978)
där denna senare undersökning, med procentuell skörd i fältförsök som
beroende variabel, var gjord i Norge, framkommer i den norska undersök
ningen, se tabell 30, något högre korrelationskoefficienter än i den
svenska.

Lyngstad et al (1978) stöder sig dock på ett färre antal observationer
än vad som den här framlagda undersökningen bygger på. Proverna är in
samlade från 0stlandet i Norge.

Beräkningssättet i Lyngstads et al (1978) jämförelse mellan analysvär
den och skördevärden, där lOlog-talet för analysvärdena korrelerades
med de procentuella kärnskördarna på O-rutan, (kärnskörden på O-rutan
här uträknad som procent av kärnskörden på en ruta som gödslats med
160 kg/ha N), omöjliggör tyvärr en direkt jämförelse mellan ett visst
analysvärde och det mot detta svarande skördevärdet.

När Lyngstad et al (1978) använder detta beräkningssätt och därigenom
erhåller bättre korrelation mel lan analysvärden och skördevärden tyder
det på att det kan finnas en snedhet i frekvensfunktionen för skörde
data, jämför kap 5: 1!

I undersökningen har använts metodiken att låta storleken på korrela
tionskoefficienterna mel lan de metoder man önskar testa och skördedata
i fä l t va ra avgörande för v i l ka metoder som ska 11 anses l ämp l iga. Kan
denna metodik användas i det fortsatta utveckl ingsarbetet?

Jag skul le vilja nämna att det, efter det att en första grovsortering
bland tänkbara metoder bl ivit gjord med korrelationsanalys, finns andra
vägar att gå, detta i synnerhet när man vil l erhål la uppgifter om den
kvantitativa inverkan som 01 ika faktorer, t ex jordart, förfrukt m fl,
har på kvävemineraliseringen, men om vilka faktorer vi gnnu bara har en
uppfattning om deras kvalitativa inflytande, vilket i sin tur är orsa
ken til l de låga sambanden med skördarna i fält.

Först måste påpekas att en kemisk analys stäl ler sig som den kanske lämp
l igaste metoden att bestämma kvävemineral iseringsförmågan med. Detta på
grund av att en sådan metod är föga känsl ig för variationer i provtag
ning, provernas förbehandl ing och lagring samt därför att den är snabb
och b i l l ig.

Den av de tre undersökta metoderna som gett bästa resultat i den före
l iggande undersökningen är lireflux H20", dvs extraktion med kokande
vatten och Kjeldahl-bestämning av kvävet i extraktet. Det är också den
metod som därför är lämpl igast för fortsatt prövning.



Tabell 30. Metoder prövade i Norge. Korrelationskoefficienter mellan lOlog-värdet av analystalen för de metoder som använts för
att bestämma kvävemineral iseringen med och kärnskörden på O-rutan i kvävegödsJ ingsförsök räknat som procent av skörden
vid en N-gödsl ing av 160 kg/ha N. Fuktiga prover. 0stlandet. n = 57. Efter Lyngstad et al (1378)

Table 30. Methods which have been investigated in No~way. Ccefficients of correlation between l~og-value of analysis figw~es for
the methods used to investigate the nitrogen mineralisation capacity and grain yield from non-nitrogen fertilized plots
in nitrogen fertiliser trials expressed as per cent of grain yield obtained after an N-application of 160 N kg/ha. Undried
soil samples. 0stlandet. n =57. (After Lyngstad et al 1978)

Aerob inkubation
Aerobic incubation

Anaerob inkubation
Anaerobic incubation

Skörd av
kä rna, %
Grain yield, %

(N0 3+NH 4 )-N
f!6r i nkuba
tion
Eefore
incubation

O, 43 4,',,',,',

N0 3 -N
f!6r i nkuba
t ion
Eefore
incubation

0,386 ,',,',

(N0 3 +NH 4 )-N
mineral isert
Minera lised

0,113

N0 3 -N
mineral isert
Mineralised

0,115

Total
(N0 3 +NH 4 )-N
(opprinnel ig
+ mineral isert
Original and
mineralised

0,454,b',,',

Total
N0 3 -N
(opprinnel ig
+ mineral isert
Original and
mineralised

0,440 ,'"b',

NH 4 -N
mineral isert
Mineralised

0,115

Cl
V1

-~
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Det fortsatta arbetet kan ske sålunda: en stor mängd prover samlas in
från 01 ika fält på vilka förhål landena för kvävemineral iseringen varie
rar. Till dessa prover fogas uppgifter om alla tänkbara egenskaper och
faktorer som kan ha ett samband med kvävemineral iseringsförmågan, t ex
fältens gödsl ing, förfrukt, växtföljd, jordart, geografiskt läge osv.
(Någon jämförelse med skördevärden från fälten behöver på detta stadium
ej göras), På laboratoriet görs jordarts- och mullhaltsbestämningar samt
al la andra analyser som anses nödvändiga. För uppskattning av kvävemine
ral iseringsförmågan extraheras proven med kokande vatten och Kjeldahl
kvävebestämning görs på extraktet.

På grund av att man har ett stort antal prover kan man nu dela in mate
rialet i grupper med ledning av de egenskaper och den variation som finns
för varje egenskap av betydelse för kvävemineral iseringsförmågan. Genom
att räkna fram ett medeltal av det kväve som extraheras ut med reflux
H2 0-metoden för varje grupp och sedan göra jämförelser mellan medeltalen
kan det säkert och snabbt konstateras hur mycket någon grupps typiska
egenskap, eller kombination av egenskaper, kvantitativt påverkar analys
värdena för reflux H2 0-metoden och därmed kvävemineral iseringen.

När man så småningom vet vilken inverkan, mätt med metoden reflux H2 0,
01 ika faktorer har på kvävemineral iseringen, kan resultaten konfirmeras
och kal ibreras genom att ställa metoden i relation till skördar i fält
försök. Försöksplatsernas egenskaper kan nu direkt anpassas till de fak
torer vars verkan man vill pröva och därmed skulle bättre korrelation
än vad som framkommit i den framlagda undersökningen kunna erhållas mel
lan analysvärden och skördar i fält.
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8. SAMMANFATTNING

Sedan slutet av andra världskriget har ett flertal biologiska och ke
miska analysmetoder föreslagits i 01 ika länder med avsikt att därigenom
få möj1 igheter att bestämma kvävemineral iseringen i åkerjord.

Före1 iggande undersökning beskriver om det med någon av fem undersökta
svenska och utländska analysmetoder är möj 1 igt att uppskatta kvävemine
ral iseringen i några åkerjordar från södra och mellersta Sverige.

Detta gick så till att kvävemineral iseringen i 01 ika jordar först be
stämdes på laboratoriet med ovannämnda analysmetoder och sedan medelst
1 ineär korrelation jämfördes med kärn~ och kväveskörden i kär1- och
fältförsök. Korrelationernas 01 ika styrka mellan de två typerna av va
riabler användes som kriterium på om en analysmetod var bra eller då1 ig.

I en orienterande undersökning testades hur bestämning av kväveminera
1 iseringen på laboratoriet korrelerade med kväveskördarna i ett kär1
försök.

Resultaten från denna förberedande undersökning, presenterade i kap 6:1,
pekade mot att en utbyggnad av undersökningen borde ske. Analysmetoderna
hade givit så bra resultat att de också borde testas mot skördar erhåll
na i fält.

Huvudundersökningen i den föreliggande studien, beskriven i kapitel 5,
avsåg därför att undersöka hur de analysvärden som erhölls vid bestäm
nin~ av kvävemineral iseringen på laboratoriet överensstämde med uppnåd
da skördevärden för vårstråsäd i fältförsök,

Vid sådden år 1972 insamlades jordprov fr5n 80 stycken fältförsök i söd
ra och mellersta Sverige. Jordprov uttogs från O-rutorna i varje försök,
dvs från de rutor som grundgödslats med fosfor och kal ium men ej göds
lats med kväve.

Försöken var ettåriga eller,
sitt första 1 iggår.

de fall de var fleråriga, provtagna under

Förfrukten i försöken varierade men var ej
vårstråsäd.

något fall vall. Grödan var

Jordarten i de uttagna jordproven varierade från sandjord till styv lera.
De något och mått1 igt mullhal tiga jordarna övervägde. Deras pH-värden
och AL-tal visade att de mestadels var i god hävd. En närmare beskriv
ning av de i fältförsöksundersökningen ingående provernas egenskaper
finns i kapitel 4:4.

oProverna fläkttorkades vid 50 c, maldes och förvarades
med tättslutande lock.

polyetenkärl

Använda analysmetoder m m beskrivs i kapitel 4:5. Två av måtten på kvä
veminera1 iseringen i jordarna var biologiska och tre var kemiska. De
betecknades:

~jetod 1. Bestämning av ursprung1 i9 rlinera1kväveha1 t lufttorkad jord.
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Metod 2. Inkubering av jorden med bestämning av mineral iserat kväve
och mineral iserat kol.

Metod 3. Extraktion med kall 0,1 N Ba(OH)2 och bestämning av mängden
glukosekvivalenter i extraktet.

Metod 4. Extraktion med kokande vatten och bestämning av utlöst mängd
kväve.

Metod 5. Extrakt ion med kokande 0,55 N H2S0 4 efter förbehandl ing med
kall 0,5 N H2S0 4 • I extraktet bestämdes den utlösta kvävemäng
den.

I kapitel 5:1 behandlas kvävemineraliserings- och skördevariablernas
allmänna egenskaper. Medeltal samt största och minsta värden överens
stämde med motsvarande uppgifter i 1 itteraturen. Variationskoefficien
terna var för skördevariablerna, men även för mineralkvävevariablerna,
höga. Detta innebar att manga 01 ika faktorer, kända och okända, haft
goda möjl igheter att påverka mät- och skördevärden.

Enkla 1injära korrelationskoefficienter mellan kvävevariabler och skör
dedata från fältförsöksmaterialet ges i kapitel 5:2. De visade att ur
sprungligt mineralkväveinnehåll i jorden, bestämt som ammonium- plus
nitratkväve eller bara som nitratkväve, hade det statistiskt sett
starkaste sambandet med kärnskörd och N-skörd. Nitratkväveinnehållet
efter inkubation var den enda oberoende variabel som hade statistiskt
signifikanta samband med alla tre skördevariablerna. Sambanden mel lan
mineralkvävevariabler och N-skörd var i allmänhet starkare än sambanden
mellan de nämnda variablerna och kärnskörden eller N-halten i kärnan.
De tre kemiska metoderna var ej statistiskt signifikant korrelerade
med skördedata från fält.

Siffervärdena för förklaringsgraden, r 2, bedömdes vara små i huvudun
dersökningen. Det största värdet, 0,134, erhölls för sambandet mellan
det ursprungliga nitratkväveinnehållet i lufttorkad jord och kväveskör
den i kärnan. Detta innebär att andra faktorer än de som undersöktes,
och vi lkas betydelse vi ännu känner för litet ti 11, haft stort inflyt
ande på skördeutfallet. Regressionsanalyser med förutsägelser om hur
stora skördarna i fält kan bl i, och utförda med hjälp av någon av de
01 ika analysmetoderna, bl ir därför mindre meningsful la att göra.

Sambanden mellan analysmetoder och skördevärden i undersökningen är
av samma storl eksordn ing som de SOm erhåll i ts i andra ninder mellan
1 i knande metoder och skördedata .

En noggrann analys av siffermaterialet från huvudundersökningen utför
des genom att fältförsöken delades in i mera homogena grupper med led
ning av sina 1 ikheter i geografiskt läge, jordart och förfrukt, se ka
pitel 5:4. Statistiskt signifikanta samband mellan analysmetoder och
N-skörd erhöl Is då för en grupp med försök från Skåne, som i undersök
ningen definieras som ett ur odl ingsmässig och kl imatisk synpunkt jäm
förelsevis enhetl igt område. Sambanden för en annan grupp av försök
från hela södra och mellersta Sverige var svagare och ej signifikanta.
De andra uppdelningarna var mindre lyckosamma och några utpräglade
skillnader mellan metodernas effektivitet i att uppskatta kväveminera-
l iseringen för försök på liitta jordar jämfört med försök på lerjordar,
eller för försök med förfrukten stråsäd i stället för förfrukten socker
betor/potatis kunde inte erhål las.
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Resultat erhållna när analysmetoderna jämfördes med kväveskördarna i
två kärlförsök redovisas i kapitel 6. Inkubationsmetoden med bestäm
ning av mineral iserat kväve samt extraktion med kokande vatten visade
god korrelation även med skördevärden från flera års upprepad odl ing.
Detta tyder på att önskvärda egenskaper, såsom en viss varaktighet,
fanns hos analysvärdena från dessa två metoder.

I kapitel 7 diskuteras de erhållna resultaten och jämförelser görs med
l ikartade undersökningar i andra länder. Avslutningsvis behandlas för
delarna med att använda en enkel kemisk metod, extraktion med kokande
vatten, för uppskattning av kvävemineral iseringen i åkerjordar. Syn
punkter ges också på hur vidare utveckl ing av denna metod kan ske.
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8. SUMM/\P,'(

Since the end of the Second World War a number of incubation procedures
and chemica1 1aboratory methods have been proposed in different count
ries in order to estimate the N-supp1ying abi1ity of the soil.

The purpose of the present investigation was to test the feasibility
of five Swedish and foreign methods of ana1ysis to predict the nitrogen
mineral ization capacity of some arab1e soi1s from South and Middle Swe
den.

The investigation was carried out by determining the N-supplying abi1 ity
of a number of soi1s in the 1aboratory and then comparing it with yield
data from pot and field trials. The strength of the 1 inear correlation
between the two types of variables was used to verify whether a method
of analysis was successfu1 or not in describing the nitrogen mineral iza
tion capacity of soi1.

In an introductory investigation with 22 soi1s the re1ationships were
tested between the methods of ana1ysis and N-yie1d in a pot trial. This
study was successfu1 and the resu1ts, presented in chapter 6, indicated
that the examination ought to be extended and that determinations should
be made of the re1ationship between methods of analysis and yie1d data
from the field.

The main investigation treats this subject and the resu1ts are presented
in chapter 5. Altogether 80 field trials from South and Middle Sweden,
otherwise used for N-fertilization studies, were uti1ized for this pur
pose.

The field trials were sampled at sowing time in 1972. Soils cores were
taken from p10ts which had been fertil ized with both P and K but not
with N. The field trials were most1y annual, the perennial ones being
samp1ed during their first cropping year. The preceding crop in the
trials was of severa1 kinds but never grass- or c10ver ley, and the
actua1 crop grown was spring cerea1s.

Classification, physica1 and chemical properties of the soi1 samp1es
used in the main investigation are described in chapter 4:4. The texture
of the soils varied from sand to clay. The organic matter content was
mostly between 2 and 6 per cent. The pH-va1ues and P- and K-contents in
dicated that the soils were in good condition.

Upon arrival at the 1aboratory, soil samp1es were fan-dried at 500C
and then ground. They were kept at room temperature in po1yethy1ene
jars with air-tight lids.

Two of the methods of ana1ysis were bio10gica1 and three of them were
chemica1. The mineral nitrogen indexes which were obtained by using
the methods are described (a1so in Eng1 ish) in chapter 4:5.

Method 1. Determination of original mineral tJ content of soi1,

Method 2. Incubation with determination of mineral ized N and C.

Method 3. Determination of glucose-equivalents extracted with cold di
1uted Ba(OH)2<
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Method 4. Determination of N extraeted by boll ing water.

Method 5. Determination of N extraeted by boll ing diluted H2 SO q af ter
pretreatment with eold diluted H2 SO q •

In chapter 5:1 the general eharaeteristies of analytical values and
erop values are presented. Means, maximum and minimum values were in
agreement with eorresponding values in the l iterature. All variation
eoefficients for the two types of variables were large and indieated
that many faetors had been able to influence the measurements.

Simple l ineat- eoefficients of correlation between mineral N-values and
crop yield values are given in chapter 5:2. High eoeffieients of eorre
lation were found between original mineral N eontent in soil, deter
mined eitheras ammonium- plus nitrate-N or as nitrate-t'J, and yield va
lues. NItrate-N af ter incubation was the only independent variable
that showed signlfieant eorrelations with all three yield variables.
The relationships between methods of analysis and N-yield were gener
ally stronger than the relationships between methods of analysis and
grain yield or N-content in grain. The three chemical methods showed
no statistically signifieant eorrelatlon with yield data from field
plots.

The coeffielents of determination, r 2
, were considered to be low in

the main investigation. The largest numerieal value of r 2
, 0.134, was

obtained for the relationship between original nitrate-N eontent of
air-dried soil and N-yield in grain. This indieated that other faetors,
some of them not vet examined, greatly influenced the yield. Regression
analysis, aiming at predietion of future yields and carried out by
means of the examined methods of analysis, is therefore eonsidered to
be of minor value in this context.

The relationships between biologieal and chemical methods and yields
in the investigation are about the same as those whieh have been ob
tained in other eountries.

A eareful analysis of the figures from the main investigation was
earried out by dividing the results of the field trials into more
homogeneous groups aecording to their uniformity in local ity, soil
texture and preceding crop, see chapter 5:4. Statistical ly signifi
eant relationships between N methods and N-yield were obtained for a
group of trials from the province of Scania, which was defined from
growth and el imatical standpoints as a eomparatively uniform dietrict.
For another group of trials from the whole of South and Middle Sweden
the relationships were weaker and not significant. Other divisions of
the field trials into more uniform groups were not so successful. The
results of the methods were equally representative for sandy 50115 as
for elays, and no difference was found between eereals and potatoes/
sugar beet as preceding erop.

Results from two pot trials are presented in chapter 6. Ineubation
with determination of mineral ized N and determination of N extraeted
by boil ing water showed strong eorrelation even with yield values from
three years of repeated growing. This may indieate that the analytical
values obtained from these two methods are valid for several years.

Finally, in chapter 7, the results obtained are discussed and eompari-
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sons are made with similar investigations made in other countries. The
advantages of using a simple chemical method for determining the nitro
gen mineral ization capacity of the soil i .e. estimation of N extracted
by boil ing water, are discussed and views are also expounded on the
further development of this method.
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Appendix nr 1

Grunddata för jordar från fältförsök vid avd 3 år 1972 använda
undersökningen

huvud-

För- Jord- pH- ~\u 11 -
Ser ie Nr län Gröda frukt art värde ha l t Tot-N C:N
Serial Trial Gounty Grop Preeeed Texture pH org. Total- G:N
nUl'riber number erop (H20) eont. % N

2034 295 R Korn H-vete mmh ~\l 6,3 3,4 184 10,5
2031-+ 304 R Korn Stråsäd mmh svlMo 6,3 3,9 205 11 , 1
2034 305 R Korn H-vete mmh ML 6,6 3,6 184 11 ,3
2034 360 R Korn H-vete mmh ML 5,9 4,2 217 11 , 1
2050 30 l Korn S-betor mmh saLL 7,2 4,2 238 10,1

2050 31 l Korn Potatis mmh svlSa 5,8 3,3 160 12, O
2050 32 L Korn S-betor mmh moll 6,2 4,6 179 9,8
2050 33 l Korn Potatis mmh svlMo 6,2 4,6 219 12,3
2050 226 l Korn Potatis nmh saMo 5,7 2,0 118 10, 1
2050 227 l Korn F-märgkål nmh mäMo 6,5 2,4 163 8,5

2050 228 l Korn S-betor mmh mäMo 6,7 3,3 252 7,6
2050 229 l V-vete S-betor mmh mäMo 6,8 3,6 230 9,1
2050 230 L Korn H-vete nmh mäMo 7,5 2,2 140 9,1
2050 415 l Korn Havre mmr saMo 5,3 14,4 298 28,0
2050 505 M Korn S-betor mmh lMo 7,1 3,6 182 11 ,6

2050 506 M Korn S-betor mmh mälL 8,0 3,0 197 9,0
2050 507 M Korn S-betor mmh moll 7,0 3,8 221 9,9
2050 508 M Havre Korn mmh mäll 7,3 3,1 203 8,7
2050 509 M V-vete S-betor mmh mäLl 7,3 3,1 189 9,4
2050 510 M V-vete S-betor mmh Ml 7,4 3,7 231 9,3

2050 609 M V-vete Potatis mr mäSa 7,0 6,8 326 12,2
2050 684 M Korn H-vete mmh mäSa 6,7 4,1 225 10,6
2050 691 M Havre H-vete mmh mä~10 7,0 3,2 193 9,7
2050 739 M Korn S-betor nmh mäMo 7,0 2,8 177 9, 1
2050 740 M Korn H-vete mmh mäll 7,2 4,2 245 10, O

2050 741 M Korn V-vete nmh mäSa 6,5 2,8 147 11 ,O
2050 742 M Korn S-betor mmh mäMo 7,5 3,3 210 9,0
2050 743 M Havre H-vete mmh mäMo 6,8 4,3 237 10,5
2050 744 M Havre H-vete mmh mäMo 6,4 4,4 218 11,6
2050 745 M V-vete S-betor nmh mäMl 7,3 2,5 165 8,7

2050 852 M Korn Korn mmh Ml 7,6 4,5 295 8,8
2050 854 M Havre S-betor nmh l Mo 7,1 2,3 151 8,8
2061 1 X Havre Korn mmh Mo 6,5 3,9 186 12,2
2061 4 E Korn H-vete nmh ML 6,5 2,8 165 9,8
2061 4 O Havre Havre mmh lMo 6,4 3, 1 179 10,1

2061 4 P Korn V-rybs mmh svlMo 6,9 3,3 153 12,7
2061 4 T Korn Havre mmh Ml 6,7 3,6 256 8,2
2061 5 E Havre H-vete mmh ML 6,5 4,5 285 9,2
2061 5 O Havre Havre mmh Ml 5,8 4,8 263 10,7
2061 5 S Korn Rybs mmh mjLL 6,3 3,0 153 11 ,3



Append ix nr 1

För- Jord- pH- Mull-
Ser ie Nr län Gröda frukt art värde ha 1t Tot-N C:N
Serial Trial Gounty Grop Preceed Texture pH org. Total- G:N
number number crop (H 2 O) conto % N

2061 6 S Havre Korn nmh mjll 6,3 2,3 139 9,8
2061 10 U Korn Havre mr ML 5,5 6,6 396 9,6
2061 30 N Korn Havre mr 11-10 6,2 6,3 287 12,8
2061 52 P Havre Havre mmh Ml 6,1 5,3 242 12,6
2061 53 B Korn Korn mmh Ml 6,4 4,2 280 8,6

2061 75 C Korn Havre mmh gML 6,2 4,5 296 8,8
2061 76 C Havre Korn nmh Sl 7,0 2,4 153 9,2
2061 78 G Korn Havre mmh Ml 6,4 5,7 245 13,6
2061 104 D Havre Korn mmh Ml 5,5 4,2 260 9,5
2061 130 I Korn Havre mmh svlMo 7,0 3,0 177 10, O

2061 155 B Havre Havre mr ML 6,0 6,9 358 11 , 1
2061 201 H Korn Havre mmh lMo 5,6 5,0 247 11 ,8
2061 299 R Korn V-vete mmh Ml 6,2 3,2 186 1O,1
2061 300 R Havre Korn mmh Hl 6,3 3,8 211 10,4
2061 301 W Korn Havre/ärt mmh mjll 5,7 3,9 191 11 ,9

2061 310 R Havre nmh Ml 6,4 2,7 149 10,3
2061 311 R Korn Havre mmh Ml 6,6 5,0 260 11 ,3
2061 401 l Korn Havre nmh Ml 6,7 2,7 158 10,8
2061 431 N Havre H-vete mmh lMo 6,9 3,8 191 11,4
2061 611 M Havre V-raps mmh svllv\o 6,1 5,8 326 10,3

2061 827 M Korn S-betor nmh Mo 7,1 2,0 134 8,8
2063 6 O Havre Korn mmh Ml 5,9 4,8 253 11 ,1
2063 7 S Korn Rybs mmh mjll 6,2 4,5 249 10,6
2063 53 p Korn Havre mmh moll 6,4 4,7 233 11 ,6
2066 33 K Korn nmh moll 6,9 2,5 153 9,6

2066 35 K Korn Potatis nmh svlMo 6,1 2,7 137 11 ,5
2066 36 K Havre Korn nmh Ml 6,9 2,7 lG2 9,8
2066 105 H Korn Korn mmh svlMo 5,9 5,9 235 14,6
2066 106 G Korn Potatis mmh svlMo 6,6 4,2 212 11 ,5
2066 108 H Korn Potat is mmh Mo 5,8 3,7 144 14,9

2066 143 I Korn Havre nmh moll 7,1 2,9 170 9,9
2066 320 l Korn S-betor nmh Mo 6,7 2,8 143 11 ,5
2066 321 l Korn S-betor nmh mäMo 7,1 2,4 149 9,2
2066 322 l Korn S-betor nmh mäMo 6,7 2,8 181 8,8
2066 323 ~1 Korn Havre mmh sall 6,2 3,3 186 10,3

2066 324 l Korn H-vete mmh mäSa 7, 1 3,1 200 8,9
2066 325 M Korn H-vete mmh moll 7,1 3,4 223 8,9
2066 573 I Korn H-vete mmh moLL 7,2 3,5 209 9,6
2066 574 I Korn S-betor nmh moll 7,6 2,2 139 9,3
2066 575 I Korn S-betor nmh sall 7,4 2,6 154 9,6
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RAPPORTER FRÅN AVDELNINGEN FÖR VÄXTNÄRINGSLÄRA

Komplett serieförteckning, författar- och ämnesregister återfinns
rapport nr 100.

Nr År

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

11 1

112

113

114

115

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1977

1977

1977

1977

1977

1978

1978

Håkan Skoug och Jan Persson: Försök med frit-preparat
(mangan, bor och kopparpreparat).

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

Kalju Valdmaa: Funktionen i förmultningsklosett Toga.

Hans Gerhard Jerlström: Rapport från två I'fullständiga
fastl iggande gödsl ingsförsök" med handelsgödsel, stall
gödsel och kalk. Riksförsöksserie R3-8083.

Olle Johansson och Lennart Mattsson: Aminosyrasamman
sättningen hos fyra kornsorter vid extremt varierad
kvävegödsl ing.

Subrata Ghoshal: Specifika tungmetaI ler i systemet mark
växt, med särski Id hänsyn tagen till riskerna för eko
logisk förorening (En 1itteraturöversikt). (Engelsk text
med svensk sammanfattning).

Gyula Siman och Sven L. Jansson: Undersökning av prote
ininlagringens dynamik vid kärnbildningen hos varvete.

Kalju Valdmaa och Ulrich Schoeps: Omsättning av hus
hållssopor vid närvaro av DDT.

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

Lennart Mattsson: Fördelning av kväve till gräsvall.

Kalju Valdmaa: Funktionen i förmultningstoaletten
"Bioloo".

Börje Linden: Utrustning för jordprovtagning i åkermark.

Gyula Siman och Sven L. Jansson: Undersökning av 01 ika
kornsorters respons för kvävetillgång i jorden.

Lennart Mattsson och Tord Eriksson: Tillförselsätt för
01 ika kvävegödselmedel til l vårstråsäd.

Method of application for different nitrogen fertilizers
to spring cereals.

Lennart Mattsson: Stigande mängder kväve tillgräsval l
i Mellansverige.

Nitrogen for grass dominated leys in central Sweden.



Nr År

116

117

118

119

120

121

122

123

124

1978

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1980

1980

Lennart Mattsson: Kvävegöds1 ing på hösten till höstvete.

Nitrogen dressing in the autumn for winter wheat.

Gyu1a Siman: De permanenta kalkningsförsöken under 1962-1977
a) Markkemiska undersökningar och skörderesultat.

Long-term liming experiments 1962-1977
a) Soil analyses and yield responses.

Subrata Ghosha1: Slampe11ets som växtnäringskälla
1. Utvärderingsförsök (1976-1978)

Sludge-pellets as a plant nutrient source
1. Evaluation experiments (1976-1978).

Börje Linden: Mineralkväveförrådets storlek och föränd
ring i markprofilen vid od1 ing av sockerbetor och korn.
Studier i växtföljdsförsöken R4-001, R4-002 och R4-003
i Skåne 1978.

Mineral nitrogen supply in profiles of soils cropped
with sugar beets and barley.
Studies in crop rotation trials in Skane, south Sweden,
1978.

Börje Linden: Alvprovtagning med "U1tuna-borren ll
- för

markkartering och framtida N-prognoser.

Subsoil sampling with the "UUuna Core Sampler".

Lennart Mattsson: Kväveintensitet vid 01 ika markbördig
het. Jordanalysdata vid försöksstarten.

Nitrogen intensities at different soil fertilities.
Soil analysis data at the experimental start.

Börje Linden: Kvävegöds1 ing baserad på bestämning av
mineralkväveförrådet i marken.
Lägesrapport om N-prognosverksamhet i några europeiska
länder och i Nordamerika.

Nitrogen fertilizer recommendations based on determination
of mineral nitrogen in soils.
Research and extension facilities for N-prognosis in some
European countries and in North America.

Lennart Mattsson: Vinterk1 imatets betydelse för kväve
effekten i vårstråsäd nästkommande vegetationsperiod.

Impact of winterclimate on the nitrogen effect on spring
cereals nextcoming vegetation period.

Magnus Hahl in och Ha1do Carlsson: Verkan av kväve, fos
for och kal ium på avkastning och kval itet hos några
matpotatissorter.

The influence of nitrogen, phosphorus and potassium
fertilization on yield and quality of some table potatoes.



Nr År

125 1980 Börje Linden: Mineralkväve
Uppland.

åkerjordar Halland och

126

127

128

129

130

131

132

133

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1981

1981

Mineral nitrogen in eultivated soils in the Swedish
provinees of Halland and Uppland.

Gyu1a Siman och Harry Linner: Styrning av stråsädesgrödans
kärnavkastning och proteinhalt genom kvävegöds1 ing efter
växtanalys och genom bevattning.

Control of yield and protein in eereals by nitrogen
fertilization based on plant analysis and by irrigation.

Karl Olof Nilsson: Skördeutveck1 ing och omsättning av
organisk substans vid användning av 01 ika kvävegödsel
medel och organiska material. Undersökningar i ett ram
försök under 20 år.

Development in harvest and eonversion of organie matter
when using different nitrogen fertilizers and organie
materials. Studies in a small-p lot field trial during
20 years.

Jan Persson: Detaljstudium av den organiska substansens
omsättning i ett fast1 iggande ramförsök.

Detailed investigations of the soil organie matter in a
long term frame trial.

Janne Eriksson, avd för lantbrukets hydroteknik: Inverkan
på markstrukturen av 01 ika kvävegödselmedel och organiska
ma te r ial.

The influenee on soil strueture of different nitrogen
fertilizers and organie materials.

Lennart Mattsson och Nils Brink: Gödslingsprognoser för
kväve.

Fertilizer foreeasts.

Magnus Hah1 in, Lennart Johansson och Lars Gunnar Nilsson:
Kal iumgödsl ingseffektens beroende av balansen me1 lan
kal ium och magnesium. I. Kärlförsök.

Effeets of potassium fertilization depending on the
balanee between potassium and magnesium.
I. Pot experiments.

Börje Linden: Ammonium- och nitratkvävets rörelser och
fördelning i marken. I. Litteraturöversikt.

Movement and distribution of ammonium- and nitrate-N
in the soil. I. Literature review.

Peder Waern: Spridningstidpunkt och tillförselsätt
för flytande kvävegödselmedel till stråsäd.

Time and method of applieation of nitrogen solutions
for eereals.



Nr År

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

1981

1981

1981

1981

1981

1982

1982

1982

1982

1932

Lennart Mattsson: Gödsl ingssystem.

Fertilizing systems.

Lennart Mattsson och Johan Biärsjö: Kvävegödsl ing
till korn.

Nitrogen fertilization to barley.

Karl Olof Nilsson: Allsidig växtnäringstillförsel .

Balaneed supply of eomplete plant nutrients.

Börje Linden: Ammonium- och nitratkvävets rörelser
och fördelning i marken. I I. Metoder för mineral kväve
provtagning och -analys.

Movement and distribution of ammonium- and nitrate in
the soil. II. Methods of sampling and analysing mine
ral nitrogen.

Jan Persson: Växtföljdens och skörderesternas effekt
på skördeutveckl ingen.

Effeet of erop rotations and harvest residues on the
yield development.

Arne Gustafson och Lennart Mattsson: Tidig gödsl ings
prognos och grödans kväveförsörjning.

Fertilizer foreeasts and the nitrogen supply of the erop.

Peder Waern: Höst- och vårspridning av kväve till höst
vete.

Autumn and spring applieation of nitrogen to winter
wheat.

Lars Eric Andersson: Utrustning för jordprovtagning
ma r kpro f i 1en .

Equipment for soil sampling in the profile.

Lars Gunnar Nilsson: Borgödsling - små givor, kalktill
stånd och till 01 ika grödor.

Boron fertilization - small rates, level of lime and to
different erops.

Börje Linden: Ammonium- och nitratkvävets rörelser och
fördel n ing i marken. I I I. Inverkan av nederbördsförhå 11 anden
och vattentillgång, studier i modell- och ramförsök.

Movement and distribution of ammonium- and nitrate-N in
the soil. III.Influenee of preeipitation and water supply.
Studies in model and frame experiments.
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144

145
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