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KVÄVEGtlOSLING TILL HAVRE
==~======~====c===~=====

Lennart Mattsson

* 70 st kvävegödslingsförsök I havre redovisas. Försöken var belägna i
landets södra och mellersta delar och utfördes under åren 1971-1975

* Kalksalpeter (ks) och kalkammonsalpeter (kams) jämfördes vid nivåerna
60, 90, 120, 150, 180 och 240 kg/ha, den förra tillfördes när grödan
nått 5-10 cm-stadiet, medan den senare brukades ned före sådd

* I tabellerna redovisas nivåerna 0-150 kg/ha

* I förhållande tillogödslat erhölls genomsnittligt ungefär 50 procents
skördeökning vid 120-150 kg/ha kväve

* Gödslingseffekten för 90 gentemot 60 kg, 120 mot 90 osv var signifikant
skild från O upp till 90 kg i ks och 120 ko i kams

* På jordar med mullhalter > 3 procent gav ks större skördeökning än
kams. Vid lägre mullhalter var gödselslagen effektmässigt likvärda

* Resultaten tyder på att 95 till 110 kg kan rekommenderas som lämpligt
gödslingsintervall för havre med det högre värdet gällande för kams



INLEDNING

Under åren 1971-1975 utfördes kvävegödsl ingsförsök i havre. Resultat
från försöksserien (R3-2061~ R3-2077) har tidigare redovisats av J6nsson
(1974)~ Jonsson & Mattsson (1975) samt Mattsson (1978). Försöken var be
lägna i landets södra och mellersta delar; Kopparbergs län var det nord
ligaste länet. Syftet var dels att ge underlag för bedömning av ekono
miskt optimala kvävegivor under 01 Ika betingelser~ dels att Jämföra två
gödselmedel - kalksalpeter (N15,S) och kalkammonsalpeter (N28).

FöRSöKSPLAN

Försöken var ettåriga. Planen föreskrev att förfrukten skulle vara strå
säd. Till att börja med omfattade försöksplanen kvävenivåerna 0, 60, 90,
120, 150, 180 och 240 kg/ha dels i kalksalpeter (ks, N15,5%), dels i
kalkammonsalpeter (kams, N28). Den förra övergödsiades då grödan utveck
lat ett till två blad (stad. 2 enL Feeke), den senare tillfördes antingen
som övergödsling vid motsvarande tidpunkt eller brukades den ned före
sådden.

REDOVISNING

M~terialet. har 2rupperats och redovisas för olika produktionsområden enligt
flgu: 1. Kärnskordens storlek vid gruppering med hänsyn till jordart res
p~k~lve mullha!t redovis~s o~kså. För att ge möjlighet till jämförelse med
tIdigare redOVIsat material aterges också kärnskörden som medeltal för de
olika försöksdistrikten och som årsmedeltal.

Tabeller och diagram omfattar endast nlväerna O till 150 kg/ha N. I den
mån regresslonsekv<3tioi\Ar bestärnts har dessa beräknats på basis av kvä
venivåerna 0-24G kg.

FöRSöKSPLATSER

I tabell 1 har n~gra karakter!~tlka för f5rsöksplatserna sanmanställts.
pH-värdena varierade mellan 5,3 och 7.6. Bl procent av f6rsöksplatserna
hade pH-värden> 6,0. P-Al-talen lå9 i klass 3 eller högre i 72 procent
av fallen, medan 97 procent av förscken låg i K~AL-klass 3 eller högre.

Det framgAr ej av tabellen men kan pApekas &tt 27 procent av försöken
låg på Jordar med mullhalter < 3 procent samt att 80 procent låg på
Jordar med lerhalter som översteg 15 procent.

Beträffande såtiden kan anföras att precis hälften av försöken såtts
tidigare än den 28 april. Den allra tidigaste såt/den var 26 mars och
den allra senaste den 20 maj. Däremellan är spridningen mycket jämn.

I flertalet försökt 59 st, utgJordes sorten av Selma. övriga använda
sorter var Sol I i, Titus, Condar, Linda och Särbo.

RESULTAT

Kärnskörd

I tabell 2 visas kärnskärden medeltal för olika produktionsområden
samt för hela materialet.
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I genomsnitt erhölls drygt 4000 kg kärna per ha. I fyra av produktions~

områdena var antalet försök så pass stort att resultaten kan beaktas
med viss säkerhet. Tabellen visar att I Gss-omrAdet erhölls den högsta
skördenivån. Skillnaden gentemot de övriga områdena är statistiskt sig
nifikant. Skördeskillnaderna mellan övriga områden var varierande.

Av tabell 3 framgår att effekten av 90 kg kväve jämfört med 60 i genom
snitt är statistiskt signifikant för båda gödselslagen. Inom områden
noteras motsvarande effekt bara i Gss och i viss män i Gns-området.
Skillnaden mellan 120 och 90 resp. mellan 150 och 120 är mindre för kalk
salpeterieden än för kalkammonsalpetern.

Kvävehalt}, va~tenhalt, rymdvikt, str~styrka

l tabellerna 6 till 10 har kärnans kvävehalt, vattenhalt. rymdvikt och
stråstyrka vid skörd sammanfattats. Kvävehalten ligger lägre inom Gss
området än de övriga. Å andra sidan var skördenivån den högsta i detta
område. En hög skörd resulterar oftast i låg kvävehalt och vice versa.
Kvävehalten låg dock högt i Ssk-området utan att skörclenivån för den
skull var särskilt låg. Här baseras dock medeltalet endast på 3 försök.

Stråstyrkegraderingarna (tabell 10) visar att 1iggsäd förekommit genom
snittligt mest i Gss-området. Som regel har det noterats mest liggsäd
i kalksalpeterIeden. Därför har också dessa led skördats vid något hög
re vattenhalter Jämfört med kalkammonsalpeterleden, men resultaten är
inte entydiga. Hög vattenhalt trots lite liggsäd noterades för Ssk
området. Mot bakgrund av de höga kvävehalterna inom detta område kan
en stor grönskottsfrekvens misstänkas.

Rymdvikten (tabell 9) minskar med stigande kvävegiva. I medeltal för
hela materialet blev minskningen starkast i led gödslade med kalksal
peter. En enkel regressionsberäkning mellan kvävegödsling och rymdvtkt
visar att effekten är nära nog rätlinjig och att rymdvikten minskar
cirka 0,5 kg per 30 kg kväve.

Gruppering av f~rsöken efter ler~ och mullhalt~r

Om försöksplatserna grupperas med avseende på jordart erhålles 13 för
sök på sand- och mojordar tlerhalt < 15%) och 56 på lerjordar (lerhalt
~ 15%). Skördenivån låg cirka 10 procent h~gre på styvare jordar Jäm
fört med lättare. Skillnaden var statistiskt signifikant. En liknande
grupperIng I grupperna mullfattigare « 3% mull) respektive mulIrikare
(~ 3% mull) visar att skördenivån låg cirka nio procent högre i den
mullrikare gruppen. Den skillnaden är också statistiskt signifikant.

I tabell 11 visas resultatet av denna gruppering. Man kan göra följande
kommentarer:

Sortering efter mullhalt utan hänsyn till jordart tyder på att det finns
en skillnad i effekt mellan gödselslagen l den mulJrikare gruppen. Där
har kalksalpetern gett signifikant större utslag än kalkammonsalpetern.

Det förefal ler också skenbart finnas en skillnad mellan gödsel slagen
på såväl lättare som styvare jordar. Om de båda jordartsgrupperna bryts
ned ,på olika mullhalter suddas dock gödselslagsskillnaderna ut i den
mullfattigare gruppen medan de består i den mullrikare. I det senare
fallet är skillnaden även statistiskt signifikant.
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Detta tyder på att mullhalten här har haft den st6rsta betydelsen vad
gäller effekten av olika gödselmedel. Orsakerna till att kalksalpetern
hävdat sig bättre på de muJlrikare jordarna står säkert att finna i
ammonium- respektive nitratkvävets olika reaktionsmönster.

Ammoniumkvåvet är mindre rörligt än nitratkvävet och kan dessutom fast
läggas mer eller mindre temporärt genom ytfixering till ler- och humus
kolloider. Därtill kommer en viss risk för gasformiga ammoniumförluster.
En annan bidragande orsak till effektskillnaderna är att mikroberna i
marken föredrar ammoniumkväve och konkurrerar mycket effektivare med
grödan om detta än om nitratkvävet. Detta gör att effekten aven given
mängd kalkammonsalpeter vars kväve till hälften utgörs av ammoniumkväve
ger sämre effekt än motsvarande mängd kväve i kalksalpeter, där kvävet
helt utgörs av nitratkväve. Slutl igen skall man också ha i minnet att
gödselmedlen ej är jämförda vid samma gödsl ingstidpunkt. Tidigare er
farenheter har visat dels att om både kalksalpeter och kalkammonsal
peter brukas ned före sådd så är de l ikvärda, dels att om båda tillförs
vid övergödslingstidpunkt skulle de påpekade skillnaderna förstärkas.

REGRESS IONSBERÄKN lNGAR

I tabell 12 har regressionskonstanterna erhållna vid anpassning av ma
terlalet

2
tlll en funktion av typen y=a+bxcx2 bestämts. Förklaringsgra

derna (r ) finns också angivna. Inte något år har förklaringsgraderna
blivit särskilt höga. Enbart kvävegödslingen förklarar inte på långa
vägar den variation som finns mellan 01 ika försöksplatser. l jä~förelse

med regressionen för hela materialet har årsuppdelningen höjt r ·värdena.
En del av variationen kan all tså el imineras genom uppdel ning på 01 ika
år. Den använda regressionsmodellen beskriver inte skillnaden mellan
gödselslagen särskilt väl vid de låga respektive höga kvävegivorna. I
närheten av de optimala nivåerna är dock överensstämmelsen hyggl i9 med
de observerade värdena. Kalkammonsalpeter vid beräknad optimal kvåve
nivå ger ungefär 1.5 procent högre skörd än kalksalpeter.

Om regressionsanalysen hade utH)(ts med årsmedeltalen som ingångsvärden
skulle förklaringsgraderna ha blivit avsevärt h6gre. I sådana fall be
skrivs effekten av kvävegödslingen roästan fullständigt av ekvationer
av ovanstående typ. Som exempel på det senare kan nämnas ett liknande
material redovisat av Mattsson & Biärsjö (1981).

OPTIMAL KVÄVENIVÄ

Räknar man schablonmässigt med att ett kg kväve i kalkammonsalpeter be
talas av 4,2 kg kärna och att ett kg kväve i kalksalpeter av 5,0 kg
kärna/bl ir optimumgivan för kalksalpeterleden 90 kg och för kalkammon
salpeterIeden 120 kg. BerBknas optimum på basis av regressionsekvationer,
som ger möjligheter till interpolering mellan de använda gödselgivorna,
erhålles också optimumgivor för kalkammonsalpeter som ligger ca 15 kg högre
än för kalksalpeter.

Skörden vid optimal kvävenivå uppgår till 4410 kg per ha för kalksalpeter
och 4460 kg för kalkammonsalpeter. Då har kvävenivåerna 90 och 120 kg
per ha använts. Om kärnskörden reduceras med en kvantitet motsvarande
gödselkostnaden återstår lika mycket för båda gödselmedlen eller 3960 kg
per ha.

Tar man hänsyn till att den optimala kvävenivån är olika blir alltså
gödslingsnettot I detta fall ungefär l ika stort. Det ekonomiska resultatet
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påverkas dessutom av kostnaderna för hantering och spridning av gad
seln. Hir kan man kanske räkna med att det per kg kväve utspritt på fäl
tet kostar 50 procent mera att använda ks framfar kams. Om denna kostnad
sätts til l 75 kg för hantering och spridning av 90 kg N i ks; bl Ir mot~

svarande kostnad för 12D kg N I kams 75'120 = 67 kr per ha.
1,5,90

Den positiva kalkverkan man har i kalksalpeter kan kvittas mot magne
siumtillskottet i kalkammonsalpeter. En given fördel av att använda
kalksalpeter som övergödsling ligger l att si ippa sprida kväve under
hektiska vårbruksdagar.

Utifrån det som nämnts ovan kan 95 till 110 kg anges som rekommenderat
kvävegödslingsintervall till havre. Den övre delen av intervallet avser
kalkammonsalpeter och den undre kalksalpeter. Detta är något högre än
vad som kommit fram i liknande bearbetningar gällande korn. Skördeök
ningen mellan 90 och 120 kg kväve i kalkammonsalpeter var 87 kg i korn
(Mattsson & BiärsJö, 1981) mot 175 kg i havre med signifikansnivåerna
Ot05 respektive 0,001. Havren har alltså gett en säkrare och större
skördeökning och det är därför naturl igt om optimumgivan l igger något
högre för havre än för korn.

Det är inga stora skillnader i optimal kvävegödsl ing mellan produktions
områdena. Gss-området utgör ett undantag med ett till synes lägre kvåve
behov än de övriga, kanske mest beroende på större liggsädesfrekvens.

DISKUSSION

De redovisade resultaten tyder på att kväveg5dslingseffekten i inter
vallet 0-120 kg/ha har varit st5rre inom Gss-området jämfört med övriga
områden. Ännu högre kvävegivor medförde dock ingen ytterligare skörde
ökning, framförallt därför att 1 iggsäden blev alltför omfattande. Ste
get mellan 90 och 120 kg kväve I kalkammonsalpeter var ej 18nsamt i Gss
området, men däremot i de övriga. Den höga grundskörden j området tyder
på goda betingelser i allm~nhet. Bortser man från de kl imatiska skill
naderna, kan man säga att grundskörden i Gss-området motsvarar skörde
nivån vid cirka 30 kg kväve i de andra områdena. Det är därför natur
ligt om produktionskurvan också böjer av tidigare i Gss. Den allmänt
sett mer varierade växtodlingen i detta område är en tänkbar förklaring.
Ensidig stråsädesodiing ger mindre tillskott av mineral iserat kväve, och
inom de mera stråsädesbetonade områdena Gns och Ss är också gödslingsut~

slagen mellan 90 och 120 kg kväve större än i Gss-området.

Kvävehalten i kärnan har redovisats årsvis i tabel l 7. Försöksperioden
har varit för kort för att få ett tillförlitl igt mått på kvävehaltens
utveckling med tiden. I figur 2 visas dBrfar farutom de nu aktuella
havreresultaten motsvarande resultat i korn, där tidsserien är längre
(Mattsson & Biärsjö, 1981). För kornet återges dessutom tre 01 ika kväve
nivåer nåml igen 0, 90 och 150 kg per ha. Figuren ger Inte anledning att
tro att havreförsöken, om de hade fortsatt, nämnvärt skulle ha avvikit
från kornförsaken. Det finns en nedåtgående trend i kvävehalten sedan
början av sjuttiotalet. Liknande Iakttagelser har även gjorts i höst
och vårvete. Orsakerna till haltminskningen bör kunna sökas i föränd
rat sortmaterial eller förändrad gadsl tog eller förändringar i andra
allmänna vlxtodlingsbetingelser (årsmänsväxlingar) . Sortmaterialet har
ändrats under perioden och förklarar delvis haltminskningen. Skördarna
har i gengäld bliVIt större och i synnerhet 1981 och 1982 års skördar
i kornförsöken har legat klart över periodens genomsnItt. Det är inte
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troligt att förändringar l gödslingen allmänt sett har medfört de på
pekade effekterna I någon större utsträckning eftersom den nedåtgAende
trenden kan ses även på 150 kg nivån, Ärsmånen har alltså haft stor be
tydelse. Däremot skulle den nedåtgående trenden natur! igtvls kunnat däm
pas om gödslingen r synnerhet de tyA senaste Iren generellt hade 5kats
från lInormalati 90 kg. Ur odlarsynpunkt hade detta inte varit försvarbart
1981 men väl 1982 beroende på att betalningssystemet främst premierar
kvantiteten.

Många faktorer påverkar självfal let valet av gödselmedel. Ser man till
avkastningen under olika betingelser synes, av dessa resultat att döma,
kalksalpeter ligga väl till på jordar med högre mullhalter. Som redan
antytts har det förmod1 igen att göra med ski1 lnaden i rörlighet mellan
ammonium- och nitratkvävet.

Resultatens allmängiltighet får ses mot bakgrund av dels försöksplatser
nas fördelning på olika jordarter, mullhalter, områden, dels på deras
01 ika P- och K~til1stånd och slutl igen mot bakgrund av försöksperiodens
årsmåner. Beträffande det förstnämnda är fördelningen ej ideal isk. An
delen lerjordar Hr mångdubbelt större än sand-, mo- och mjälajordarna.
Detsamma gäller ocksa jordar med mullhalt mer än tre procent jämfört
med antalet som har mindre än tre procent. Här blir jämförelserna osäkra.
Effekterna bör observeras, men generalisering göras med försiktighet.

F6rsöksjordarna f6rdelar sig väl på olika växtnärlngstlllstlnd beträf
fande fosfor och kalium. Detsamma gäller även pH-värden.

Arsmånerna kan också sägas vara väl fördelade. Det var ett är med bra
skörd (1974), ett med dAl Ig skörd (1973) och tre med normal skörd.

SUMMARY

70 nitrogen fert! 1izer field experiments are r-eported. All of them were
situated In central Bnd south Sweden during the years 1971-1975. Nitro
gen was suppl1ed at rates of 0,60,90, 120, 150, 180 and 240 kg/ha N
elther as calcium nitrate (N15,5%) or as nitro chalk (N2B%). The former
app 1i ed efter emergence (5 tage Z) the l at ter pr i or to sowi ng. In both
cases the fertilizer was broadeast.

Nitrogen increased grain yield 50 per cent in relation to no nitrogen
plats.

No significant increases in ylelds were obtained above 90 kg/ha N in
calclum nitrate. The corresponding rate when nitra chalk was used was
120 kg. This could be explained by different compositians of the ferti
lizers. Half of the nitrogen in nitro chatk is a~nonium-nitrogen. Ammo- .
ntum-nitrogen seems to be less effective on solls r/ch in organic matter.
This is probably due to the less movable ammonium-nitrogen compared to
nitrats-nitrogen. The dlfference in fertll izer response to calcium ni
trate and nitro chalk respectively is sJgniflcant on solls rich In orga-
n l c matter.

The most profitable nitrogen rates were calculated to be 95 to 110 kg/ha
N. The rates should be in the upper part of the lnterval when nitro chalk
i s u.sed.



6

LITTERATURFöRTECKNING

J6nsson, l. & Mattsson, L. 1975. Pre! iminSr rapport från försök med
stigande mängder kväve till korn och havre. Projekt R 3-06.
Ra.eporter .från avd . .för y.äxtnä~)ng,5Jära, Sveri~F~s Jantbruksunlver-.
s i tet nr l:l9

Mattsson, L. 1978. Ekonomiskt optimal kvävegödsling, ~e!i,g,e.s lanj:pruks
un{versltet.Kpnsulentavdelningens rapporter, Allmänt nr ,lO, s. 1-8

Mattsson, L. & Biärsjö, J. 1981. Kvävegödsling till korn. ~apporter från
avd för växtnäringslära, Sveriges lantbruksuniversitet nr 135.



Tabell 1. Absolut och relativ frekvensf8rdelning f6r f6rs6ksplatsernas
pH~värden. P-AL och K-AL

TabZe 1. l!'requency distribui;ion (absolute and relative) fOY' the pli-values
and for the phosphorus ana potCl88{z1.m contents of the expeY'i
mental so-as

pH -$ 6; o
6,1-6,5
6,6-7,0

~ 7,1

P-AL (, 2,0 mg PI
100 g jord)

2 (2,1-4,0)
3 (4,1-8,0)
4 (8,1-16,0)
5 {~16,0

K-AL (~ 4,0 mg Kl
100 g jord)

2 (4,1-8,0)
3 (8,1-16,0)
4 (16,l-32,0)
5 (~32,1)

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

Abs. Re!. Cum.
frekv. .! re~,,:_ •. rel. frekv .

13 18,8 18,8
36 52,2 71 , O
14 20,3 91 ,3
6 8,7 100,0

3 4,3 4,3

16 23.2 27 .5
27 39,2 66,]
17 24,6 91 ,3
6 8,7 100,0

2 2,9 2,9
36 52,2 55, l
28 40.6 98,7
3 4,3 100,0

-- C· ~



Tabell 2. Kärnskörd. kg/ha I 01 ika produktionsområden. Havre 1971'~197S

TabZe 2. Grain yietd, kg/ha within different produetion areas. Oats 1971-1975

N,. kg/ha

Prod.ömråde /Produetion areal
Gs's 1) Gns Gmb G-s....ck,,-,---S-s' Ssk

Medeltal

Average

t\l1tal försök
Number of experiments

o
60 N i ks <5verg.

Ca Zeium m:tx'ate
(N1,s,5) attel'
emel'genee

90 li_

120 11_

tSO Il~

3470 2840 2550 2730
+1330 +1250 +1130 +1330

60 !Il

90
120
150

j kams nedbr.
Ni·tl"O chalk
(N28) p:'t'iOJ:1 to
sowing
Il~

+1870
+1880
+1570

+1470

+2000
+2030
+2120

10

+1360
+1560
+1510

+1080

+1310
+1490
+1620

17

+1670
+1040
+1270

+1550

+1080
+1970
+1150

3

+1570
+1]20
+1650

+1090

+1300
+1450
+1630

18

3190
.;. 840

+1040
+1000
+1050

+ 780

+ 890
+1050
+1070

19

3220
+ 780

+1160
+1120
+ 910

+ 690

+ 730
+ 930
+ 540

3

3000
+1150

+1410
+1460
+1390

+1060

+1260
+1430
+1480

70

--------------------------,------------
1) Se figur 1 ISee figu~e 1/



Tabell 3. Göds! ingseffekt, kg/ha, vid olika kvävenivåer.

Tab~e 3. FertiZizer effeets, kg/ha, on different nitrogen leveZs

N':nlv.?t
.-___________.....____~~.___~, ..--.--.-4-·_____.......

N-Z,e1'el.
Prod. område /Produetion area! Samt liga

kg/ha Gss Gns Gmb Gsk Ss Ssk AU

Kalksalpeter /CaZcium nitrate/

90- 60 5451: 106 543 244 205 380 262~h'o':

120- 90 5 202 -630 149 - 41 - 33 49
150-120 -304l~ - 47 226 77 48 -217 - 61

Ka lkammonsa l peter IN-itro chaZk/

90- 60 524~lo': 224l~ 473 2Q7 108 37 193"n'n~

120- 90 30 179 896 149 154 200 175#'~

150-120 92 129 -820 lBO 23 -387 45

Antal försök 10 17 3 18 19 3 70
Nurnber of experiments



Tabell 4. Kärnskörd, kg/ha. I 01 ika försöksdistrikt. Havre, 1971-1975

TabZe 4. Grain yieZd, kg/ha in different experimental regions.
Gats, 1971-19?5

4650 4260
4830 4490
4870 4600

P..i.strikt, /Reaion/ _

Södra Västra
Southern Western

3060 2780
4420 3990

N~. kg/ha

O
60 N i ks överg.

Calaiwn nit:eate
(N15)5) after'
emepgenae

90 "
120 11_

150

60 N l kams nedbr.
Nit:l'o oha17<.
(N28J T?X'1:01' to
80wing

90
120 11-

150 11_

Antal försök
Number of experiments

4290

4710
4660
4520

20

4330

4570
4760
4700

27

östra
Bas-tern

3210
3840

3910
4010
3990

3800

3950
3930
3930

23



Tabell 5. Kärnskörd, kg/ha 01 ika år. Havre

TabZe 5. G~ain yield$ kg/ha, different yea~s. Gats

3660
3980
3890

14

4020
4030
3860

34,0

5500
5740
5960

13

3830
5470

5770
5950
5980

5060

.__1;..::9",,-74__.~

2180
3460

1973

2890
3580

3830
3850
3900

13

3750
3830
3840

3'71 O

1972

2800
3610

3790
3950
3790

15

3790
3710
3620

3660i~500

3340
4660

4770
4850
4780

4570
4700
4920

15

N, kg/ha _

O
60 N i ks överg.

Ca'ic;,tum nii;rate
(N1S, il) after
emeJ:'(Jerwe

90 "
120 lf_

150 "-

Ga N i kams nedbr.
Nitro chall<.
(N28) pl~iol' to
80wing

90 11_

120 1'_

150 ff_

Antal försök
Number of experiments



Tabel l 6. Kärnans kvävehalt, procent av t5, l olika produktionsområden.
Havre 1971-1975

Table 6, Ni·ti?ogen oonl;ent of the grain, [Je.r cent of dT'Y matter', 'l;.Jithin d1:j'ferent
pI'oduction areas. Oats 1971-'1975

Prod. område/Pr'oduct'ion areal Medeltal

N

o
60 N 1 ks överg.

Caz.c~iwn nitrate
(N15,5) after'
emex'genae

90 "
120 11_

150 11_

60 N i kams nedbr.
Nitl'O (~halk
(N28) prvior to
s 0/.;)i ng

90 11_

120 11_

150 11_

Ant.a l försök
Nwnber of experiments

Gss

1,62
1,81

1,95
1 ,92
2,06

1,72

1 ,82
l ,93
2,00

10

Gns

1 ,83
1 ,78

1 .87

1 .90
1,95
2.01

17

Gmb

1,91

1,97
2,11
2,23

3

Gsk

2,11
2) 18
2,22

1 ,97

2,02
2,08
2, 15

18

Ss

1.93
2,04

2.,02

2,10
2. , 19
2.,17

19

Ssk

2,01
2,23

2,45
2,49
2,62

2,29

2,32
2,34
2,58

3

1,85
1,93

2,07
2.. 14
2,18

1 .93

2,00
2,07
2.,12

70



Tabel J 7..
:L'able ?

K~rnans kvävehalt, procent av ts. under oj Ika ~r. Havre

N1~i;;ro(Jen content of the grain, per oent of dr-y matter';
cUfferent years. Dats

2,04 1.97 2.,17 1,98 2.,19
2,08 2,06 2,2] 2,00 2,29
2,13 2.,12 2,29 2,07 2.,30

1 ,91 1,83 2,03 1 ,83 2,08

2,00 1 ,85 2.,12 1 ,88 .2,14
2,0'7 1 ,93 2., i 9 1,94 2,23
2,08 1 ,99 2,26 2,00 2,18

15 1S 13 13 ,4

•. ..,..~--_ ........."-..",.

~,_a , __197,1 1972.

O 1,89 1,80
60 N i ks överg. 1,84 1,86

CaZoiwn nitrate
(N15,S) after
emergenee

90 11_

120 11-

150 "-

60 N l kams nedbr.
Nitro ehatk
(N28) pr"ior to
80wing

90 "_
120 Ii_

lS0 "_

Antal försök
Number of experiments

1973

1 ,86
2,07

197Ji

1,77
1,82

1975

1 .93
2.,10



Tabell iL Kärnans vattenhalt vid skörd, procent av friskvikt, i oJ lka produk
tionsområden. Havre 1971~1975

Tabte 8. Water CJontent of' the grain at haYiJest, pe:e cen't; of fy'esh uJeight j withi,n
different pl""oduation al""eas

Medeltal

~~-" (iss Gns Gmb ~,~~lJe!,a(Je,_._~

O 17 l 1 'l8~4 17,9 19> .5 19,8 21,9 19, O
60 N i ks överg. 17.0 18~7 17,9 19.6 20,1+ 27,9 19.5

CalaivJr/ nitrate
(N15,5) atteX'
emergenee

90 11- 16,8 19,0 17 .9 19,9 20,2 2}~, 6 19,5
120 "- 17 ~ O 19,4 17 ,9 19,9 2O" 23,9 19,6
150 "- 17 ,8 19,5 18.4 20,0 20,5 23,7 19,8

60 N i kams nedbr. 16,4 18,2 16,9 19,0 20.3 23,2 18,9
Ni 'tro chalk
(N28) rno!' to
sowing

90 "- 16,4 18,3 17 ,5 19.6 19,8 24,4 18,9
120 11- 16,3 18,4 17, O 19,8 i9,6 23,] 19,0
150 11_ 16.5 18$6 HLO 19$9 20,2 23,6 19,4
Äl1t'a l försök 10 l7 3 18 19 3 70
NUffwer of experiments
--_._-----~---..~~-'-"'~--_._,-~..........,....-~._---~.~~~~...~---_.. ->.-.~....--.-"'-



Tabe 11 9. Kärnans rymdvikt, g/l, i 01 ika produktionsområden, Havre 1971~1975

'l'abZ,e 9. Bulk density of the grain~ g!Z lv1:tJdn different production areas-_.....-.__........._-"'~""-" .......,-~~- ..............----.......~~.,......-~-~._----------~

Prod. ,om,r'åde/P:mductl.on areal Medeltal
,~._.. _~."

N, kg/ha Gss Gn:; Gmb Gsk Ss S5k Avera!J.e..~____•...-'-'~____________-",,__...---.,..-'-~~~_v,",

O 574 583 545 578 559 567 572
60 N i k5 överg. 552. 568 538 566 550 576 560

CaZeiwn nitrate
(N15,5) alter
emergence

90 "- 545 568 54l~ 563 549 565 557
120 11- 548 553 527 558 539 561 549
150 11_ 536 553 532 550 544 571 547

60 N t kams nedbr. 565 581 538 570 553 582 567
Nitr'o eha lk
(N28) prior to
sowing

90 "- 552 580 545 575 549 580 565
120 11- 548 575 549 563 547 567 559
150 11- 548 568 526 566 542 556 555
Antal försök 10 17 3 18 19 3 70
Number of experiments
~---=-~-, _........_ ............---.------------.~-~---_. ----'~-~



Tabell 10. Stråstyrka vid skörd i 01 ika produktionsområden. Havre 1971~1975

TabZe 10. Strength of etraw at harvest within diJ:ferent produotion areas.
Dats 1971-1975

60 H j kams nedbr. 67
Nitro ehalk
(N28) prior to
80wing

90 tI_ 56
120 "- 52
150 "- 50

Antal försök 10
Number of experiments

Hl kg/ba
4)

60 N i ks överg.
Ca'[(Jium nitrate
(N15,5) a/ter
emergerwe

90 II~

120 tI_

150 "-

92
67

58
56
39

95
77

75
66
66

81

78
70
69

17

100
78

72
70
69

85

92
85
70

3

99
73

68
63
55

86

83
76
64
15

$s

90
78

73
71
70

81

74
69
68

18

Ssk

100
93

92
100
92

99

97
91
80

3

t1edel ta 1

Average

95
76

71
67
62

81

76
70
65

66



Tabell 11. Göds! ingseffekten för 90 kg kväve vid ()lika grupperingar av
materialet. Havre 1971-1975

Table 11. FertiUzer ef'fectB when the mat;ex'ia'l is gr'ouped -ln different
way8. Oat8 1971-1975

-----------~_.-,------_._-------
Antal
obs
Nwnber

Jordart

(A) <; 15% ler /clayl 2720 +1540 +1340 13
100 156 149

(a) ;?; 15% ler 3080 +1400 +1260 56
100 145 141

Mullhalt

(a) -< 3% org. subst. /oJ:'g. matter/ 2770 +13tO +1320 19
100 147 14ti

(b) ~ 3% arg. 5ubs to 3090 +1440 +1230 51
100 147 140

Aa 2650 +1340 +1260 7
100 151 148

Ba 2910 +1 !,ioOO +1460 11
100 lifa 150

Ab 2810 +1760 +1430 6
100 162 151

Bb 3120 +1400 +1210 45
100 145 139

,. ~ • ",,' - u ""'~ , ~=_~t
""""""~-'"



Tabell 12.

Table 13.

Regressiönskoefficienter erhållna vId anpassning av materialet årsvis
till en funktiDn av typen y~a+bx+cx2

Regression coeffioients obtained in anaZysis of regression when the
materiat is grouped hy year and fitted to the equation y=a+bx+ax2

Är Ks

a b

1971 3490~hb~ 18 ~99*~h', -O, 063,~1<;I( O~25 34301d::!c 17 ~ Z5,'dde ... O, 050~b'd, 0,25
1972 29{H;'\:*'~ 1Z t 'l2,'d, -O~()4!p't 0,06 287310'0'( 13 ,92"0 \1; -O $ 04610', 0.11
1973 2957*"0'; 10~821e -O~O31 0,08 2983,';10', 11 ;84* -0,037 0,0]
1974 397oMo\: 25J94~\:MI -0,079** 0,1 H 3841 10'<1< 24 ~45,h\:* -O,071~""c 0,18
1975 2301 1dd• 21 ~ 4410':'/, -0,061 :Ido'l O~36 2299~'<~",'< 18 ~ 22*,\:* -O t 041 1.* 0,44
Samt l. 3111'1O':'k 11, 78 ,';Mf. -o ~ 056*i~* 0,11 3077~Hdt 11,06*10', "'0,049*** O~ 13

w >~



II

Fig. L

Fig. 1.

Norrland övre (Nä)
II nedre (Nn)
Svealands skogsbygder (Ss)
Ii slättbygder (Ssk)
Götalands norra slättbygder(Gns)

skogsbygder (Gsk)
södra slättbygder{Gss}
mellanbygder (Gmb)

Produktionsområdenas ungefärliga omfattning

The app~oximate ~ange of the p~oduation areas



N-halt
ll-aontent

Q.I

'o

Korn !Ba;t'Zey!

1,0

}(.............. lIC O N
fil, -o 90 N kg/ha. Kam,s. oodbr. /NitflO ohafk yxa'iol"o to' 801Jing!

~ 40' 't t +4 15O N ..

Havre IOatsl

~""-~I~""""'lr---rl-'"-·...".-.,...--1-'-r-~-'IF' --lr-~··--r---·-·=""l--i
11 73 75 77 79 81 Ar /Yea~1

Fig. 2 Kärnans kvävehalt och des~ utveckling med tiden hös körn
respektive havre (delvis från Mattsson & Biärsjö, 1981)

Piga 2 G~in nit~ogen aontent and its deveZopment with time fo~

baxaZey and oata ~e8peativety(pa~tZy !pom Mattsson &Biäpsj~ 1981)



RAPPORTER FRÄN ,1WDELN1NGEN FÖR \},{(XTNj.\RINGS!J(RJl,

Komplett serlef5rtBckning, f6rfattar- och ~mnesregister ~terfinns

r-apport nr 100.

Nr Är

101

102

103

104

105

106

1976

1976

1976

1976

1976

1976

Håkan Skoug och Jan Persson: F5rs5k med frit-preparat
(mangan, bor och kopparpreparat).

Lars Gunnar Nilsson och Olle Johansson: Långsiktiga
effekter av gödsling med olika kvävef8reningar, mikro
näringsämnen och svavel.

Kalju Valdmaa: Funktionen i f5rmultningsklosett Toga.

Hans Gerhard Jer l st röm: Rapport f rån två llfu] l s tänd i ga
fastl19gande g5ds'l ingsförs5k" med handelsgödsel> stall
gödsel och kalk. Riksförsöksserie R3-B083.

Olle Johansson och Lennart Mattsson: Amlnosyrasamman
sättningen hos fyra kornSOI-ter vid extremt varierad
kvävegödslln9·

Subrata Ghoshal: Specifika tungmetaller i systemet mark
växt, med särskild hänsyn tagen till riskerna för eko
logisk förorening (En lltteratur8versikt). (Engelsk text
med svensk sammanfattning).

107 1976

108 1976

109 1977

110 1977

111 1977

112 1977

113 1977

11 l\ 1978

Gyula Sim~n 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.
Fältf6rsök i Sk~ne 1957-1973.

Lennart Mattsson: FördelnIng av kväve till gräsvall.

Kalju Valdmaa: Funktionen i fönnultningstoaletten
IIB i o I 00" •

85rJe Lind~n: Utrustning för jordprovtagning I ~kermark.

Gyula Simfin och Sven L. Jansson: Undersökning av olika
kornsorters respons far kvävatillgång I jorden.

Lennart Mattsson och Tord Eriksson: Tiliförselsätt för
olika kvävegödselmedel till vårstrAsäci.

b1-ethocl of~ apl) 'L"i(]at;'j~on j"Ol/) di:f:fey"en"t n."z: 'l~:'Co(Jen j4e1'J,ti l'izel~B
to Bpr'in(J i::e:r·<ectZr; ~

115 1978 Lennart Mattsson: Stigande mängder kväve till gräsvall
; t'le 11 ansvar! ge.



Nr Är

116

117

118

119

lZ0

1978

1979

1979

1979

1979

Lennart Mattsson: Kväveg6dsJ ing pA hösten till h6stvete.

Gyula Sim~n: De permanenta kalknlngsf6rs6ken under 1962-1977
a) Markkemiska undersökningar och skörderesultat.

Long-te,y.m UJ!1'ing e;r:perimentB 1962-19??
aj Sol.l- anL1ZyseB and y"Z:elG1..: y;eSpOnSeB t.

Subrata Ghoshal: S!afnpelJets som växtnäringskä\la
1. Utvärderlngsf6rs6k (1976-1978)

Sludge-peTle'ts as a plant nut:l'ient BOUJ"Ce
1. E'va[uaUon expel''imentB (l9?6-19?8J,

Börje Linden: MineraJkväveförrådets storlek och föränd
ring i markprofilen vid ad] lng av sockerbetor och korn.
S d ' • •• ~,.- 'd "" <Ok RI 00' RIOO'" ! "'4' 0'0'"tu I er l vaxtia ! J srorso. en ,-j- l> ,'-1- L OC,1 f\.- ':J

i Skåne 1978,
~,f~·-ne"""rl n1"f'l""'cr?>'y' SHhp1 71 .-i n n"'of,,·'I""Q o,p ·<>0"'2;:; "'l~()7jne?'~lli_V ...{.-t"...t. f /(/ V;:..1\;:,..b M.!:,_ V~-:'i '-"' .... L./.I. • ...~&e;;.,t.~ J ~J {.; /- ....... <"'t:'I:" t...-{,

with sugar beet$ and barley~

Stud'i~eB 'z:n (!:}?Oi? .2~o·f;(rtion t:(~1:a 2.8 ir~ tJkåne:i Bou:th E~.Jeden ~

.19?8.

Börje Unden: f\!vprovtagnlng [ned HUltuni:l'-borren" - för
markkartering och framtida N-prognoser.

/JuL}80it Dornp

12 'j

122

123

124

1979

1979

1980

1980

Lennart Mattsson: Kväveintensitet vid olika markb5rdlg
het. Jordanalysdata vid försöksstarten.

Nitrogen intens'ities at di·ffeY'ent so/U- feJ?t--t7...1:t..tes.
i50';~Z a:nalysis /iatc/ at -the eXfleJ:'4irnentczZ BtO:T&·t~

Börje Llnd€n: Kvävegödsling baserad p~ bestämning av
mlneralkvävef6rrädet I marken.
Lägesrapport om N-prognosverksamhet l nkigra europeiska
länder och l Nordamerika.

Nitrogen ferti~izer reconffaenåations based on determination
of mineI>al i!.7>f;y·ogen in 8oiZs.
Research and extension faoiZities for N~progno3is in some
EV..J:'opean courl"f;:,pies and in North AmeY'ica.

lennart Mattsson: Vinterk] [matets betydelse för kväve~

effekten i vårstråsäd nästkomnande vegetationsperiod.

Irrrpact of -winte:'t'climate on the nitrogen efYeotc on spY'ing
cepeaZ.s lzexteotnin(J ve{:Jetat·ion per~i(..\(ll>

Magnus Hahlin och Haldo Carlsson: Verkan av kväve, fos
for och kalium på avkastning och kvalitet hos n~gra

matpotatissorter.

and !:xytass1.>um
some table potatoes.



Nr Är

125 1980 Börje Lind6n: MIneraikväve
Upp', and,

åkerjorda r

126

127

128

129

1980

1980

1980

1980

1980

Gyula Slman och Harry Linner: Styrning av strås~idesgrödans

kärnavkastning och proteinhalt genom kvävegödsJ ihg erter
växtanalys och genom bevattning.

Contl"ol oj' y-fe ld and pY'otein 1~n aer-ea&s by nity,'ogen
fe.rtilizat'ion based on pZard analysis and by -irriga"tion.

Karl Olof Nilsson: Skördeutveckling och omsättning av
organisk substans vid användning av olika kvävegödsel~

medel och organiska material. Undersökningar i ett ram
försök under 20 år.

DeveZopment 'in har'w3st ana iJOtriJel"8ion of oY'ganio mCl'tte:r>
when using diffel"ent ni-t1~ogen feY"(;ilizel?B and Ol"ganie
mateY'Jials. Btu.dies in a smaU-pZot j'1:eld tY'ial dUY'ing
20 yeaY'B.

Jan Persson: Detaljstudium av den organisKa substansens
omsättning i ett fastl iggande ramförs6k.

J]e~t(~?~Zed 'i!'L"t.~e8t:ifJat·~::onB of" ~f;he Boi"l ().r~g(ln'/i(j rn(2tt;el? in a
Zonr:J ·terrrl? J-=J::y;rrne ""!;l/j-{(:zl ..

Janne Et-] ksson ~ avd för 1antbrukets hydrotekn; k: Inverkan
på rnarkstrukturen av oj 11<a kvävegödse!medeJ och organiska
mater ia'1 o

The infZuence on eoiZ st?ucture of different nitrogen
f'eY!lt'1;"lize1~8 anf...z (xJ?ganie mat:el)·{aZs"

Lennart Mattsson och Nils Brink: Gödslingsprognoser fBr
kväve,

Pe'Y.'tilizex' fO~'Jecast3.

Magnus Hahlin, Lennart ,Johansson och Lat"s Gunnar Nilsson:
Kal iumgödsl ingseffektens be.roende av balansen mellan
kalium och magnesium. l. KärJf6rsök.

E".~'" . f' .- . . " , .
~Jj e07;8 OJ po'taSS1-wa e2"t'i, L'i-·zat1-on o..epenm,ng

balanae bet-ween po'tass-iwn and magnes·iu.m.
I, Fot experiments.

on

132

133

1981

198'1

B" , l'· d .' A • . h' l"· •• l "orJe _~n en: mmon~um- OC. nltrat<vavets rore.ser oell
fördelning i marken. l. litteraturöversIkt.

Motiement and dis·t:{·ibut1:C:m Of cmrnoniwn- and ni·tr'crl;e-N
in 'the eoi7.... 1~ a 1>lte::(Ja-/;U1JJ8 l?e(,:view~

Peder ~laern; SptlclnlngstJdpunkt och tlllft)rseJsått
far flytande kvävegödselmedel till stråsäd,

-,
c:ereCl,B"



Nr År

134

135

136

'137

139

140

141

1981

1981

1981

1981

1982

1982

lennart Mattsson: Gödsl ingssystem.

Fex,'til7:z'ing sy .stemB.

Lennart Mattsson och Johan BiärsJ5: Kväveg5dsl ing
t i Il korn.

Nitl"ogen fertiUzation -to bo.:r-7..ey.

Karl Olof Nilsson: Allsidig växtnäringstillf5rsel.

BaZaneed suppZy of eompL.ete pZant mrl;Y'ients,

Sörje Lind!n: Ammoniurn- och nitratkvävets rörelser
och fördelning i marken. ! l. Metoder för mineraIkväve
provtagning och -analys.

Movement and d7:stY'ibut-ion of amrflon:ium- and nity'ate in
the eoiL 11. Methods of samp'ling' and analysing mine
val ni,tvogen.

Jan Persson: Växtf61Jdens och skörderesternas effekt
på skördeu tveck l ;ngen.

E~fJ~ec~"t of!> er~op y~()~tcttion$ and horveB'l;; pesicbJ..eB on the
yield deveZopmen"t,

Arne Gustafson och Lennart Mattsson: Tidig g5dsl Ings
prognos och gr5dans kvävef5rs5rjning.

Peder Waern: H5st- och vårspridning av kväve till h5st
vete ..

Jluf;wrm and spr.>br(1" app"l1:C:(.Ttion of 1i.1.>tvogen to winteJ'
whed:,

Lars ErIc Andersson: Utrustning far jordprovtagning
markprof j l en.

Equipment fOr> so-il

1982 lars Gunnar Nilsson: Borg6ds! lng - smA 9ivor~ kalktill
stAnd och till 01 ika grödor.

Bovon feptiZization - sn~ll vates, leveZ of lime and to
diffepent C:VOp8.

Börje Linden: Ammonium- och nittatkvävets rörelser och
fördelning i marken. l II. Inverkan av nederbördsförh~llanden

och vattentillgAng, studier i model1- och ramförsök.

lvfoverl1ert't (2nd (}"is -tar"·ibu.t1.~on ofr. Cllnmon "iwn-- and n1.: t:t>G:'t;e .....!,\l 1~n

the soiZ .. I~TI .. l·nf7AA.en(je co.f r?rec1.>pittJ?;lon and u}ate~ SU.PIJly"
Studies ~ln modeZ tlncl ..f~a!ne exp·eYi·irnenl;B~



Nr Är

144

146

147

148

149

150

151

152

153

1982

1982

1982

1982

Janne Ericsson och Göte Bertilsson: Regionala behov
av underhållskalkning.

Börje Linden: Ammonium- och nitratkvävets rörelser' och
förde'lning i marken. IV. Inverkan av göds'lingssätt och
nederbörd. Studier l fältförsök.

MOVement a'nr1 dist:eibu1';1:on of OJl1/floniwn- and m>tl'a"te--/ij
~in the sol. l. I> ,TV.. .Inf7~uenee ofL FJ.-cq)plieat1:on 'technicrue
and l):XJe{3~~pitat1:0n ~ 5"t:u,il·7.:e[) ·ln f'1;8 l.d tYJ'iCl 2.8 ..

Peder waern och jan Persson: Havrens kväveupptagning
från olika djup i en styv lera.

Nity'ogen uptake by oatB f!pom ,;aY'.z.ous dep-tliB 'w o: heavJj
c:lay.

Under tryckning

Unde~- tryckning

Lars Eric Anderson: Minera! iserlng och upptagning av
kvave i två åkerjordar.

l'1ineJ:laliz~lt~:()n ancl upto:ke t?j~ n~l>t,y~o{jen in two c~ul~tjlvatecl

soils

Käll earlgren: N~gra analysmetoders användbarhet f5r
uppskattning av kvävemineral Iseringen i åkerjordar frAn
Götaland och Svealand.

:i'he z4.sab-iZ·ity o~f Borne rne:f;hccls. fo;:) es't'{...?TKl'tion of n·z..r.xloger~

rrrinexjaZ."7~:8ation -in c[x"Ja,ble 8c;riZ·B i~y:orll S'ou-th and l41:cZdle
Sweclen ~

S.L. Jansson: Tjugofem års b5rdlghetsstudier ! Sverige.

'J'wentyj'l-ve yeaY'8 of So,a fe:ptit'i'ty studies in S1JJeden.

S.L. Jansson: Akermarkens f6rsurning och kalkning.
Erfarenheter från de skånska bördighetsf6rsöken.

Acddification and Um'ing of ay'o:hle s01:ls. ExpeY'iences
f:r'om the 'l-ong-t&1"ffl soiZ, ,fe:I:'i;'iZl,ty exp6y>imeni::.s in
Malmöhus c:ow?-tYG

Lennart Mattsson: Kvävegödslln9 ttll havre.
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