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KVÄVEGöDSLING TI
GtlDS[Lf'':EDEL

HnSTVET[~ l\V SPRIDNINGS'T} OCH f<Vf\VE~

Lennart Mattsson och Lars Eric

o Redovisninqen omfattar 58 hUstveteförsdk utförda
Götaland o~h Svealand under åren 1977-1982.

östra de'larna av

o Kväve har tillförts i fonn av kalksalpeters kalkammonsalpeter och NPK
eller NP. De enkla gödselmedlen spreds dels tidigt på vären~ dels
grödans 10-15 cm"stad"lum rnedan NPK/NP endast gavs tidi9L Kviiveniv rna
var i samtliga fall 60! 110 och 160 kg/ha N.

o Försöksplatserna utgjordes i huvudsak av lerjordar i gott fosfor-,
kalium- och kalktillständ.

o I genomsnitt har det skiljt ungefär en månad mellan den tidiga och sena
gödslingen.

o Såvä"l ka'lksal peter som ka l kammcmsdl peter gav i anmän hf.:" t hbgre kärnskönj
vid tidig spridning än vid tillförsel i 10-15 cm-stadiet. Med fbrfrukt
oljeväxter var denna effekt betydligt mindr'e ,jämfört med fö\"fl"ukt s
säd.

o Oavsett spridningstidpunkt gav kalksalpeter de största skördeökningarna.
Kalkammonsalpeter och NPK/NP var ungefär likvärdiga.

o Skillnaderna i kärnsk~rd. både mellan gbdselslag och spridningstidpunkt,
var små i samband med nederbördsY'i k våI'/försornmar.

o Kärnans kvävehalt ökade med stigande kvävegiva. Sen s idning resulte
rade i klart högre halter jcimfört med dig spridning.

o Varken falltal eller rymdvikt varierade nämnvärt.

o Sprjdn"ingstidpunkten har haft stor' betyd(~lse for vattenhalten. Sen ti"ll·
förse l medförde markant högre halt jtimfört med tidig.

o Det högsta gödslingsnettot (intäkt minskad med gödsel kostnad) har i me
deltal noterats för kalksalpeter vid tidig spridning och en kvävegiva
på ca '140 kg/ha N. Den ekonomiskt optima'la kvävenivån för ka'lkammonsa'l ..
peter och NPK/NP ligger 10 till 20 kg högre.

o Den högrE: pl"oteinha1t som sen spridning medfört kan inkomstmässigt kO!n"~

pensera endast en mindre nedgång i kärnavkastningen.

o För ovan nämnda omrjde fdrefaller tidig spridning av kalksapeter i all
mänhet ge det bästa utbytet. I områden med högre necie\~bötd under vårj
försommar' utjämnas sk; "llnaderna både mel"!an gödsehnede"l och rnellan SpY'"ld'"
ningstidpunkt.



INLEDNI

I f<jrt~'1. 'i 99arlde
under åren 1977-1982. iens
tidpunkt för kväve till (L3
vissa iakttagelser sam tyder på att

.::. (> .) ~ ~I 'I I ~, j l , l'''' ~pa varen VI nDs'eVE: \0.V,5< TOte v
resultat som kalksalpeter till i
männa erfarenheten är annars att om
senare och traditionella till rseltidpunkten
gel den största göd~lingseffek

SERIENS OMFATTNING

Av tabell 1 framgår försökens fördelning på 1 och är. Bortsett
seriens första är l 1977, då endast Kalmar län ingicks är fördelningen
mellan Ar någorlunda jämn. Södermanlands och Uppsala län Jr överrepre-
senterade. Totalt redovisas 58 k. Varje försök r rutinm~ssigt

underkastats en variansanal som legatVj-ll grund för b,?:dömning om
resultaten skall medräknas eller ej. Försöks et har använts som k
terium. När detta har uppgått till ca 10 procent av försöksmaterial
har fUrsöket ånyo kontrollerats och i vissa fall utesluti • ra
faktum att inga gödselutslag har no ts har ej u ort till klig
grund för att utesluta försöket.

Ta bEd 1 1. Fördelninq
1ab te 1 ~ L·Y'1~t.lZ8 L c?~~j;'~fe:yJen·t lle(x(:8
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Ar



2

FöRSöKSPLAN

Försöksplanen hade följande utseende

A Utan kväve

i kams sent

i kalksalpeter (ks) tidigt

; kalkammonsalpeter (kams) tidigt

B 60 N kg/ha
C 110 II

D 160 II

E 60 N kg/ha
F 110 II

G 160 II

H 60 N kg/ha i

I 110 II

J 160 II

K 60 N kg/ha i

L 110 II

M 160 II

N 60 N kg/ha
O 110 II

P 160 II

NPK 16-7-13 tidigt eller NP 26-6
NPK 20-5-9 II II

NPK 21-4-10 II II

ks sent

+ 23 P kg/ha i superfosfat (P9)

12 II

För att kompensera fosfor- och kaliumtillförseln i led H till J till
fördes övriga försöksled motsvarande mängder i PK 7-13.

Inom vissa områden däl~ försöken utfördes används NPK gödselmedel i
liten omfattning. Därfdr urpr~ttades en motsvarande försöksplanmenmed
NP-gödselmedel i 1 H t~ll J. uvriga led kompletterades i dessa fall
endast med fosfor l . Göds1i tidpunkterna "tidigt ll och II sen t ll inne-
bar så snart ma efter tjällossningen respektive när grö-
dan nått en höjd av

FORSOKSPLATSCR

Tabell 2 visar försöksplatsernas fördelning på pH-värden, P-AL- och K
AL~klasser och lerhalter. Uppgift saknas för 10 försök. Lerjordarna do
minerar som synes starkt i materialet. Närmare 80 procent av försöken
låg på sådana jordar.

Tabell 2. Fördelning på pH~. P~AL~ och KgAL-klasser samt lerhalter
Table 2. Frequenay of diffe:t'ent pH-. P-AL-. K-AL- and day alassfJs

P-AL K~AL Ler-
mg/l00 g mg/IDO g halt

pH Frekv. jord Frekv. jord Frekv. Clay Fl'ekv.
Prag,. soiZ ~. aoiZ ..J):.f!..Cl:- aontent %..Fl:'e<1:......~.

S:6.0 7 S; 2,0 l ~ 4,0 < 2 1

6.1~6,5 18 2.1- 4,0 5 4,1- 8,0 3 2- 5 O

6,6-7,0 15 4,1~ 8,0 16 8,1-16,0 20 5-15 10

~7 ,1 8 8,1-16,0 22 16,1-3.2,0 23 15-25 12

~16,1 4 ~32.1 2 25-40 17

>40 8
______~~w_______•

~.-----.,..~_..~._---- ..,--_ .....~.._.......,-
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Sju försök hade pH-vä
motsvarande tolv procent, h
För kaliums del var va

He l hetsomdönmt be'h,~':':{',~·",,,,r!,,.

val av goda lerjordar
och pH-värdena. Det

GUDst INGSTIDPUNKTER OCH SORTf'1ATERIAL

de utgör ett ur
1i umtil '1 ståndet

iska hbstve ordar.

Av tabell 3 framgår att mediantidpunk respektive gödslingstill-
fälle inte varierade särskilt mycket mellan åren. Däremot är spridningen
inom år betydande, Differ(~nsen menan de t'idigast och senast gödslade
försöken i gruppen Ilsentll i nom ett och samma är är som mest nästan fem
veckor.

~ab~n 3. Med'~ar.datum och var'iatiorlsv"idd föt göds1'lngstidpunkterna
1ab le.3. Meci'tan date and Y'ange joY' tlmeD of applic~at:Z:on

Ar

Ti d i qt /Bcu'lu /
-..A<.-..........,.,..."<>:t:......"~,,.._"'<-<-''''._4,,~_.~Z_,~,."",, ......''''~,~,'~,"~ .. ;,",,...,,,'~.".,,,,..

Var"iations
Median vidd l da r

Rang,", daya

Var"rat;ions··
vldd ~ dagar'
Ranye. daY8

,
Tid~$ent.

dagar
Diff'e:r:>enee
em"Zy-late,

1977 04-14- i 1

19'78 04-21 1B

1979 Otj~23

1980 04-22 l) '1
~~, f

198'1 04-16 1'7

1982 04-20 8

05 "'19

OS-

'18

22
33

18

30

35

30
31

34

28

Eftersom försöken har varit geografiskt spridda frän Kalmar län till
Mälardalen påverkas givetvis spännvi i lingstidpunkterna. I
genomsnitt har det skiljt ungefär en månad mellan den tidiga och sena
gödslingstidpunkten.

De mest använda sorterna har varit Starke II och Holme. Den förra an
vändes i 31 och den .sel1are i 64 procent av fth"söken. Hndur~ Walde och
Folke har använts i vardera ett försök.

VÄDERLEK

Nederbördsstatistik för månaderna april, maj och juni har insamlats.
Uppgifterna redovisas schematiskt i tabell 4a-c som länsvisa avvikelser
i förhållande till normal nederbördsmängd.
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Tab{~-I·ll~a~Nornk~lt1ederbör;d~. lnm:l sdmt av\!ik,E'ISf~f> fran Lienna under" o'liKa Q!'" (l;jnsvisa 'i'liånadssumrnoy')

1977

1978

1979

198n

1981
198;'

Normö'j

Tabel'l lit.
To..bl-e 4b"

3'7

+ +

++ + + "
+++ + + +{

+ ++ + +++.

+ + +

':[0 60 4\ il3 fr::U,J

Uppsa la Södermanland

1977

'1978

1979 +

1980 +

1981

1982 +

Normal: 3<:

Tabe1i 4e.
Tab 1.e 4,".

+

+

+

++

+

ö~; tel'göt 1and

..Juni
June

1977

1978 +.(..

1979 + +

1980 .. ~- +

t981 +++

1982 + + -I-

NOt'ma 1 32 40 :i1

+

+
;.

Juni
June

++

+H· nederbördsbverskott >50 nlln

++ >20 mm
...
;.

>~.; mm

norm"1 nederbör-d S mm;'

nederbi:irdsunderskott >5 mm

>?C Firn

>50 ~ilm



1 5. Grundskörd och skördeökning~ kg/ha~ för olika år
T'2.bZ·e 5<{; l-·le1.-·d and yleZ.d in(~rea8e, kg/ha., differ;.ent yeCI"bEj

, " . ~ .. ~.~-~~~. ~--- .--._.".-".--".-"....--,.--"....-".......,.-.. -.. --..,........"........,.-._.--.~.-_.~.. ----
/ T'1?eatrnen. /~]eap/

N~ 977 '1978
-'--"'- ,--",'---=---_.-~

'j
.---_.-~-.,---<~-~,

1982 1 ,,"- , •

Utan N 1980 3730 3310 2380 2360 2980
'1

l ~ lN. '1 /early/ +1 +1 330 +1 fl
V +1990 880 +1

'lON i +21-10 r-.~.'.;.M.

+LU HJ
.'1"7

.~., t ! O?'(~
..1,-''''< +2980

Ni digt r-o.,-r,

-1- ö:JU ..&...? tf, !. , +3090 +3520 +2

!',~B tidigt

20-5'~'9 tidi gt

t:o
~j "'/

"149

+"1

+680

+'1710

+3250

+2670

+3330

+15

+2350

+2990

+2360

+2830

+

+1

+1

+'1

';r 1

+17

l' 1
'1

, Ii
"r ~

+1

+1

0"1 n
elV

.,..1
• l

10

+2

.+1
li ~

gt

di

2
r~ ~

::"t 1:

2 ci -'10

60 N 1

110 N

N

N
1(1 1v'

N i

sertt /lcrte,/ +"1 '. ,~--r-t [ 570 +1920

'10 ~ sent l +! o ,1"- -,

'Of

N i ks sent

t\f
i~ se-nt

A!:~r.,

+L.:.t.5U <
+1

+-1010 +-

+2650

670

+32

+15 ..
'i'l

1 7' /1
; l '~f'

10 i sent ~ -1
"or ~ +1 +15'10 +1

i:'~ ~ ••,

~ \; ; sent 10 +'1260 910 ,.\.1, ; +26'10

1 försök lf!Jur,iber of triaZs/ 2 10 12 12 9 13 58
"l J-' , '. • - • _, .' r

t Ks = lV'Z-t;rc·te oj it-tne (iV 1.0,5 %)

2 ...,.~'""' = lflltro c,haZk 28 %)

u:

sid 2 ':l' ~, info-r'mation OFn f'ör"söksolanen /See po:ge 2 -{:l1e p
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j\v tabf~l"lerna.

olika nederbördsfU
ket torr. Även 1981 u
och maj. ären
en i all m:'inhet myc \f t Vil
gare juni, noterades 1979.
över hela materialett men

ttat är med i hög grad
1 VE\)' '{ al'lmänt myc~

normalt under april
r j uid . tsen *

nederbördsfatt"i ..
r en anst~llning sett

"hD',' \/";'!ila Va('] at'i ont:r •

RESULTAT

Kärnskörd

I tabell 5 redovisas kärnskördarna som årsvisa medeltal (rensad vara
med 15 procents vattenhalt). I fig. 1 åskådliggörs gödslingseffekterna
grafiskt. Kvävegödslingseffe rna har varit höga de två sista åren. I
jämförelse med ogödslat uppgi skördeökningarna då till ca 2 500 kg
per ha vid 110 kg kväve.

PA något undantag n~r har ökningen av kvä ivan 110 till 160 kg
per ha haft positiv effekt. Lön skördeökni diskutera
Hing\Ae fram.

kL
ter" s något

som kalkammonsal-
NP/N unge-

På dE:t hela
Detta gäller dl lksal
oväntat gynnades kalksal
petern av att ri tidi
fär' samrna Y't,:sld to

nlv r vid tidig

utom 1977
']skt $.'ig
nk ka'j k·"

n ses sanrt l i

.Tab'le e.

Det positiva sia
och 'j 979, Sk'1 "Il
nif"j ko,nt för
salpetf.:f 1 1 (

Taberl 6,

,]ärnf15re1

Kams tidigt vs. kams sent 390* ~31 189

Ks tidigt VI::' kams tid'igt 70 310)ck -83 154,;; .
Kams tidigt vs. ks sent 172 178 ""12 161

236 30'j 20:3*"<

14'1 234*'* 14!3'k'1<'k

13'7'~ --78 59

Län

I tabe 1"1 7 har
öst har Stockholms. U
Kalmar och terqötla
län. .

läns- och regionvis. Till ion
Södermanl län f(jtts~ tfll sycl~

till väst, Västmanlands
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Tabell 7. Grundskörd och skördeökning, kg/ha, i olika län och olika regioner
TabZe ? yieZd and yieZd increase, kg/ha, in different counties and different regions

Syd /Soud'/Väs t /~ie8t/

(E, H) (T, U)

led /Treatment/

N, kg/ha

Län /County/

B C [} E H T u

Region . _

öst /East/
(B, C, D)

n N

60 N i tidigt

110 N i ks tidigt

160 N i tidigt

N i kan1s tid'l

2830

+2140

+2770

+3300

+1890

3690

+1 'f (:0

+1t~OO

+-2120

'1-'\480

3040

+16 'l O

+2370

+2640

+1450

3240

+1370

+2.43Q

+11

2570

+U40

+2450

20

o

1850

+1880

+2800
-I,- ro, U

+1470

27

+1700

+2380

+15

20

+1460

+2150

+?470

+15 "1 O

+1570

"t i

2370

+'i7 O

70

+14

1 O N l

"160 N

t-jd-igt

digt

+25.::10

+3150

+17

990

+2020

+2:.390

+1730

-{-··1930

+2'100

+~;840

+24

+2940

+2300

730

+1

+2

+1 +(~j-,?O

J

60 N i K 16-7-13 tidigt

10 N i N K 20-5-9

N i K 21-4-10 tidigt

60 N i sent

O N i ks sen-t

+1430

+2230

+3090

+1860

+2290

+1380

+-17'iO

+1980

+1500

+1970

+,'! 2/0

+2050

+2480

44D

+193D

+1070
• k
i~

+21~tO

+'1310-

+1

.~ l'

'i {'l
j ,J

+'1

+2240

770

+2290

+2830

+1400

+1860

~+-1710

+2

+1

-+.11910

+2310

+·'l b1[}

+1

+1

+'1

+1:S50
')

r."

7

+ 'j ~5

1\1., sent +24 +20'10 +'~ 990 flO +2050 +2.680 50 2,

60 N i karns sent

110 N 1 kams sent

N i kaJns sent

+1550

+2020

+2170

+134~O

+1850

+1990

+1130

+1710

+1

,
+i

"171'", I

+1880

+1

+2340

+2540

+1, ,

+1650

+'}860

+1

+1990

Il t")7n+.; Lf U

+'1810-

-1.~

+'j O

o
+'1[1·40

-+-1
.)
1:.,,,

tal ,..... ""t

TorSOK /l\lu.rJ1l)e.2~ o:f -l;p'i(2Z-B/ 3 -1 ~
~v 12 8 9 C'

j 8 7 e)
~l

----_.._-_ ..•...•...•----_ --.. -_._--- _ .._--.__ _-_ _ __._-- - _-_ _-_.__ ___.-..-.._ ,. , - _ , _-..-
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Gruppering av materialet pa oet
värt. Skillnaderna mellan 51i sti
i örebro och Stoc 1m3 län.

(';;'1 r
'('na b-l i l~ mest:

Förfrukt

När försöken grupperas efter ftrfrukt erhålles resultaten som redovisas
i tabell 8. Oljeväxternas positiva fdrfruktsverkan till höstvete de~6n

streras tydligt. Höstvete efter höstvete gav de lägsta skördarna. Av
tabellen framgår också att den positiva effekten som kunnat konstateras
vid tidia spridninq i stort sett uteblir där förfrukten varit olj
'tAl" ""eda; d"y' f'j r'n~: kV-""" '"-"I":'t'u v• ': ~,<_"(l,_ rnm 'f'i),·"·,r-"'lk J'...... !!I ..l.~~ {""l .i! ..)~,,({t c' c:, ,<,.I .,)':'i_.:J".);I<!Y~ ~L$t.. "

Tabell 8. Kärnskördens storlek, kg/ha. efter olika fDrfrukter. Medeltal
alla försök och alla kväveni r

Table B. Gpa{n ysad, kg/haj d-iffex>ent ,'PX'ece,Hng OX'OPfL Average
{Je"'''' (,,";-/ '''X'"f.''C''/F/mtYrlt'C' ""'1";/ a]'! y,-l.i:ro"'!'{J12 IJO',,)p'ig.)1/.].' t0''''~\'",,&._c;..·,•• f.,.<.,'/r.'0~&'''_' ~(e·-""',{,(..-"" {.". v,,~".-'ll.

Oljev.
()i Z. 8e8c18

ha rE: l •

Korn/havre
Behandlinq

Antal fikstjk 14
Numbm.o oft:1~'1:,alB

Utan N
Ks tid'!gt

Kams tidiqt
Ks sent

Karns sent

2560
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Den ekonomiskt optimala kvävegivan var lägst oljeväxter som för-
frukt. I jämfdrelse med stråsäd som förfrukt låg den 20 till 50 kg läg
re med ett undantag nämligen vid tidig spridning av kalksalpeter. I
detta fall erhtil1s ingen skillnad (beträffande priser, se sid. 17).

Sldkden v'id ekononIi skt opJdmum är också betydelsefun. Den ät särklas
sigt högst eftEH' oljev~ixtey' som förfrukt. Tar rnan hänsyn tin gödselkost~

naden erhålles det högsta nettot i denna grupp vid sen spridning av kalk
salpeter. Med stråsäd som förfrukt gav tidig spridning av kalksalpeter
det högsta nettot.

Mullhalt-_-.""" .... ""~...,........

Tabell 9 redovisar kärnskördarna uppdelade efter förs6ksjordens mullhalt.
Mater'ialet y"epfesl::?rrteY'.;n' k"lasser'na Hnågot m(t"l1halt'[9!;~ 'lmåttligt mun,·
haltig il och "tlllil'lr'fk ll

• I d'2rl senare k'lass(:;:!l Lir arrtalet för'sök få och te ..'
sultaten därför osäkra. Mellan 1 mullhal klasserna tycks



det diitemot
Ve1\" qY'unds
kvävegödsling lls
sen. Kv~veeffekten var~

en högre mull 1t.
mest uttalad vid en

Tabf:!ll 9, I<ärnskördens st()l'!(;k" /ho., Vit;' ()'l'l mu"i!ha'lte:c' "I
av alla försök r

~ltLb le :; ej (>'lra'~[Tl Y"ie
Bo /[, Z. ~ Av (~'Y'(](JP

BehandlinS]
.Tx'eaL'rnen 't

Utan N
I(s t1di9t

Kams ticl'i gt

Ks sent

Kams SE:nt

Anta') försök

ha rel "

3030 100

5340 17"
I, b

I:;?f"'~ .' ""?•..·O-,jtJ l i..J

5300 17.5

fj 170 17"1

17

4970

4950

29

'100

'isa
154

'153

4340

411'"0

4150

4030

2

'15/

151

1.50

146

s kvävehalt

Kärnans kvävehalt i procent av torrsubstansen redovisas i tabell 10.
Höga halter erhölls 1978, medan 1979 och 1981 uppvisade de lägsta hal
terna. Skillnaderna mellan gödselmedlen är genomsnittligt små. Tidpunk
ten och kv~venivån betydde mera. Vid tidig spridning krävs ca 50 kg
rflera kväve för att nä samma kvävt~ha'lt i kä~"na.n som vid sen spdd'l1ing.
En ~kning frAn 60 till 160 kg kväve h6jde halten med ca 14 procent, ök
ningen är nästan lika stor oberoende av spridningstidpunkt och g~dsel

mede'l «

Fall

I tabell 11 redovisas falltalet. Genomsnittligt lAga falltal noterades
1980 och höga 1981. Stigande kvävegbdsling medförde unkande falltal.
Inom det prövade kväveintervallet var dock differenserna sällan stdrre
än ti o mlhetey',

11 12). Även för-
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ses så gott SO\fi samtliga
som reclovisas nedan~

Va ha') t och ikt

Kärnans vattenhalt och l''jI'mdvikt redov'lsas 'j tabe"i"1 13. T'idpunkten
tydde mest fÖt vattenhaT "I ji~mförE'lsE; med tid'lg spY'idn'inrl medförde
den sena högre vattenhalter, vilket är rimligt med tanke på den högre
grönskottsfrekvensen som kan antas uppträda gödslingen s r sent.

Effekterna på rymd'J'lkten är försumbö:r'a både vad g1Hler kv~jvenivå, göd ..
sel medel och spridningstidpunkt.

Mineraliskt kv~ve i marken

Analyser av markens mineraliska kväveförrAd (min-N) har gjorts i vissa
fall. Totalt finns analyser frAn 18 fbrsöksplatser under ären 1919,
1980 och 1982. Inga anal r utfördes 1981. I tabell 14 och fi r 2 sam-
manfattas resultaten.

Tabell 14. Arsmedeltal för mineraliskt kväve på våren (0-90 cm) och ekonomi kt
optimal kvävegiva. Inga analyser 1981

2.1c.~bTe ,1'9.:~ A..n:tll.-ta't inectns Z. L -{n SP2~7.~?tg (o-.·gO crn)
.7.D81

N0 3 ,·N

Nl-L+-N

l~ntal försök

1979

123

i''+

'1982

Si 28
'I :1 16

68 44
1 ?(' 156j ,y::;)

8 6

För de tre olika ären har NOg-kvävet varierat mellan 28 och 78 kg per
ha räknat ner till 90 cm djup. NH 4 -kvävet har varierat mellan 14 och
17 kg per ha, d.v.s. avsevärt mindre. Det är för fä observationer varje
år för i'ltt dta b'a slutsatsN' men tr'ots detta visar' den genomsnitt ..
'j1"q;, ()p·till'l,=,,"l" 1'''''~;''''''('''I'\j;:l''l liJ(1'l 'lpcd·",'~, '·",..1'1'(1+\ ,cC'"" 'e.cH:!·]c)f,,+'V'" Sr ::i"'d'~I ~_,(." ,e,~, ,Vu,VC;;J '"I ~", c.,,,.el,, ",i"j ::1"'1 IIY 1,__,:",1'''' ,,,d '.11 a

god samstämmighet med min-N-värdena.

I figur 2 har min-N-vä
tats in. Figuren

motsvarande försdksplats grundskbrd ri
15 en uppfattning om spridningen i materialet,
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I tabell 15 redovisas ra k rs s vad gäller
skör·df. kväveha'lt} va,t lt fa'!'fta.'I ~ 'llf.;n avser he'ja lnat.t~r··i'h'·'·

let. Statistiskt signifikant högre s ca 200 kärna er-
hölls genom att sprida kvävet tidigt. I genomsnitt var kal
stati st'! skt 5.ign-l fi kant. överl ä!JSfdl ka -I KarmnCHlsa 1 t'n obe,e'r1,,,,n ..·,,,.i
spridningstidpunkt.

Taben 15" Skflhladey' och S'i 'if'ika,nsniv \"f(jr känlskörd~ k\l~ivc'halt och
vattenhalt vid tidig respektive sen ing

le ,15" l)ijl~fel')erl.C!eB (xf2ci Le'(J{j

n,ltl~()(/en C;O?'i~ t:'en t
'?)e:r·' BUJ3 l(~:~L;e
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Kvä,vE:ha l t

OOt1. i=e:n. t
%

c;on'tent

Kams di fJ t vs, kanl:;; - [) >1

Ks tidigt vs. kams tidigt

Ks sen't VS~ kams sent 0,0

o,(] ,1

O~?*

Såväl kvävehalten sarn va-t'ten isat~ s tist'isk"t skillna-
der mellan spridningstidpunkterna ~ven mellan selslagen vid den
s(~na spr'idr'dngen. spr'"i ;·,';n,+f',"","."'(', högle ha'it(c:r" VattenhaHen
6kade med 0, 1,0 rocentenheter vid spridningen j~mfört med
den t'j d'iga och

Sen spridning medförde i ~~enGmsnitt stat'istiskt S:'[~;ln·l'nk().nt högr'e fan-
tal jämfört med tidig spridning_ il1 varierade mellan fyra och
sju enheter.

EKONOMISKA SYNPUNKTER

En regressionsanalys u på medeltalen för respektive gbdselmedel
och spridningstidpunkt ger följande regressionsfunktioner:
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Tabell 17. Intäkt och gödslingsnetto~ kr/ha, vid beaktande av tilläggi
avdrag föt" fantal ; prote'inhalt~ ryrndv'[kt och vattenhalt

1'ab ~e l? Ineome and ne -{; y'etuy'n ~ [.Iek;ha» whenl;he px'oduc:t l)l~-ice ~I~.s

ad,ju.sted 7J.l1>t;h respect to fal Z·-tng number, px'ote1:n conterl."t,
voLume u~ight and water content

Ks, t i di gt~.Lea!:J:l1L-~._~~.

Intäkt Netto
Income Net retuX'n

~~2.25:.~_tjl.0.~~l__._.__... ..__..~....~
Intäkt Netto
Income Net y'eturn

60

110

160

5507 5195 555"7 5245

6456 5884 6185 5613

6897 6065 6480 5648

Beräknas optimum erhålles i detta fall 151 kg vid tidig och 128 kg vid
sen spridning. Det högsta nettot erhålles vid den tidiga spridningen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att optimal gödsling i de aktu
ella försöken legat i intervallet 110 till 160 kg kväve per ha. De sto
ra intervallen mellan de använda kvävegivorna i försöken medger i själ
va verket ej någon noggrannare angivelse än sA av den optimala kväve
givan.

DISKUSSION

~.astning

De redovisade resultaten belyser två huvudfrågor. Den ena är spridnings
tidens betydelse för höstvetets kvävegödsling och den andra är valet
av gödselmedel. Försöksplanens utformning medger inte att den senare
frågan belyses uttömmande därför att NP/NPK-gödseltillförseln endast
förekommer vid en spridningstidpunkt. nämligen den tidiga.

Tidigare erfarenheter har tytt pA att kalksalpeter vanligen gett högre
avkastning än kalkammonsalpeter när båda jämförts vid samma spridnings
tidpunkt. Erfarenheterna har i första hand gällt när höstvetet gödslats
vid 10-15 cm-stadium (stad. 4-5), d.v.s. vid den sena spridningstidpunk
ten i de nu aktuella försöken. Resultaten bekräftar dessa erfarenheter.
Resultaten visar också att skillnaderna kvarstår även vid den tidiga
spridningen.

Vid kvävenivån 110 kg är skillnaden 1 avkastning mellan gödselslagen vid
tidig spridning ca 4 procent till kalksalpeterns fördel. Uttryckt på
annat sätt skull e samma avkastni ng kunna uppnås med 130 kg kväve i kal k
ammonsalpeter~ d.v.s. vid 20 kg högre kvävetillförsel.

Vid gruppering av försöken efter förfrukt blev skillnaderna mellan sprid
ni ngstidpunkterna små ~ nät förfrukten var 01 jeväxtf::r. Detta kan tyda
pi att en del av den positivaf~rfruktsverkan. som oljeväxter anses ha,
här kan jämställas med en tidig gödselspridning. Mängden mineraliskt
kväve i marken efter våroljeväxter, som det är fråga om hä~ är inte
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högre än efter stråsäd. men skörderesterna efter oljeväxter mer lätt
omsättbara. Kvävemineraliseringen kan därför komma igång snabbare. Följ-
den blir att kvävesituationen i sådana 11 blir och tillväxten kom-
mel" snabbt igång. bl h' an samma som en t cldi!J kvävegöds'~

1'i ng.

Om f~rsöken delas in i två grupper beroende kvävegödslingseffekt för
kalksalpeter tillförd tidigt och medeltalen för grundskördarna i de bå
da grupperna jämförs. visar det sig inte oväntat a de genomsnittligt
högsta grundskördarna erhållits där kväveeffekterna var minst och tvärt
om. Skillnaden uppgår till 780 kg/ha och är statistiskt signifikant
(fig. 3). Vidare kan man konstatera att den högsta skördenivAn uppnås
i gruppen med de lägsta grundskördarna.

En närmare analys visar att i gruppen med den lägre kväveeffekten är
frekvensen styva lerjordar störst. Det finns iakttagelser från andra
försök som antyder att man ofta får mindre kväveeffekter på lerjordar
jämfört med lättare jordar.

Studerar man tabell 9. som visar försöken grupperade efter olika mull
halter. finner man bortsett frän den mull rikaste gruppen, som endast
innehåller två försök, att den lägsta kväveeffekten erhålles i gruppen
måttligt mullhaltiga jordar. Även här blev alltsA kväveeffekten störst
i gruppen med de lägsta grundskördarna och vidare blev även skördenivån
högst i denna grupp. Detta tyder på en sämre effektivitet av kvävegöd
seln i försök som redan utan kvävetillförsel givit en relativt god skörd.
Det är oklart varför det förhåller sig pA detta vis. Denitrifikations
förluster eller immobilisering på annat sätt kan tänkas vara större pA
lerjordar respektive mullhaltigare jordar jämfört med lättare eller
mullfattigare jordar. Framförallt vid högre mullhalter och relativt
stora mineraliseringstillskott finns en stor och aktiv mikrobflora som
kan tänkas konkurrera med grödan om kvävet.

För detta talar också skillnaderna i upptagen mängd kväve i kärnan i
respektive grupp. Ingen kvävegödsling gav 55,7 kg kväve i kärnan i grup
pen med låg kväveeffekt mot 38,2 kg i den andra. På 160 kg nivån är
motsvarande siffror '00 1 2 och 98,' kg. Skillnaderna har jämnats ut när
kvävegödslingsnivAn höjts. I gruppen med låg kväveeffekt har kvävet där
med utnyttjats sämre än i den andra gruppen. Härav måste man dra den
slutsatsen att kvävet undandragits grödan på ett eller annat sätt~

d.v.s. att konkurrensen om kvävet varit hårdare i denna grupp.

Kanske kvävesituationen i marken utvecklas något olika bver växtsä
songen i respektive grupp. Riklig tillgång på kväve i ett tidigt ut
vecklingsstadium bör ge möjlighet f~r en kraftig vegetativ utveckling
hos grödan. Om konkurrensläget om kväve i fortsättningen förändras, av
en eller annan anledning. kan kärnsättningen komma att begränsas. FBr
hål1andet i samband med axgång och kväveinlagringen i kärnan påverkar
återigen kvävets verkningsgrad.

Visserligen tycks det vara så att man snabbare när liggsädesgränsen när
man har höga grundskördar vilket illustreras av nedanstående tablå. Den
visar att strAstyrkan vid skörd oavsett kvävenivå var lägst i gruppen
med den lägre kväveeffekten.
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Men den mer omfattande liggsädesfbrekomsten förklarar ej fullt ut
lägre kväveeffekten vid höga grundskördar. Detta framgår av figur ~.

Hade det varit så skulle kurvorna vid de l~gre kväveniväerna varit mer
parallella. Vid högre kväveniväer skulle liggsädeseffekten d~remot

gjort sig gällande och den streckade kurvan skulle ha böjt av krafti
gare än den andra.

Skörderesultaten ställda i relation till nederbörden under april. maj
och juni, tyder på att torra förhånanden under våren gynnar ka'lksal
peter framför kalkammonsalpeter, Skulle det v'[dare vara torrt i maj kom'·
mer den sena spridningen förstås att missgynnas i förhållande till den
tidiga. Så var fallet 1978 och 1981 då både Svealand och Götaland endast
fick 30 till 70 procent av normal nederbörden under april och maj. Det
motsatta förhållandet rädde 1979. Både april och maj var då nederbörds
rikare än normalt och detta kan även ses i avkastningsresultaten. Skill
naderna både mellan gödselslag och spridningstidpunkt var små det året.
Den fuktiga våren var dock positiv i det att den gynnade tillväxten
och följaktligen är skörden den högsta fUr perioden det året.

Kväveha '1 t

I figur 4 visas hur kvävehalten i kärnan har varierat under försökspe
rioden. Det har på senare tid framförts farhågor om unkande kvävehal
ter (= proteinhalter) i svensk spannmål. Figuren bekräftar i någon mån
farhågorna. men det mås betonas att öksperioden ~r alltför kort
fdr att man med säkerhet s 11 kunna säga något.

Halten likaväl som kärnavkastningen anses vara beroende av nederbörds
situationen under A . ligt M~ttsson, R och Olovsson, S (opublice
rat) kan även nederbörden under hös året före skördeäret ha
stor betydelse. Några entydiga samband mellan regnmängd under olika pe
rioder och kvävehalt kan dock inte spåras i föreliggande material.

Kvävehalten i kärnan ökade när kvävet spreds senare. Finns det skäl att
av den anledningen sprida kvävet sent och på så sätt fä högre kvävehalt
och därmed ett bättre pris på produkten. Om medeltalen för kvävenivåerna
60 9 110 och 160 i kalksalpeter beräkna kärnskörd och kvävehalt för
det relativt torra året 1978 och det relativt väta året 1979 erhålles
fUljande uppställning:

Kärnskörd , kg/ha

N-ha'l t, %

Pr'isti'llägg, protein bilta

1978

ti

4760

2~21

262

4270

2:,39

290

1979

t

5460

2~04

167

Den visar att gödslingseffekten på kärnskörden är starkt beroende av
årets fuktighetsförhållanden. Den visar också att kvävehalten ökar unge
fär 'lika mycket v'id St;;n spY'idning oavsett om det är fuktigt e'ller ej"
Differensen 1 kvävehalt mellan tidig och sen spridni motsvarar en
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Fig. 4 Kärnans kv~vehalt under alika
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differens i pristill~gg med nuvarande regla ngss lor på u
till 60 kr/ha roende på skördenivå. ta skall j~mfbras

skördesänkning motsvarande ca ha som den sena spridningen med-
förde under torra rhåll . En rd 1in9 av leri skalorna
vi1ket är aktuellt, gör -inte jämföY'e'lsen ket nsmrnnan::,. slidan
f~rdubbling betyder vidare att de ekonomiskt optimala kv lvaerna
förskjuts uppåt med sex till tolv kg per ha om beräkningen görs med
utgångspunkt från det föreliggande försöksmaterialet. Ingen hänsyn
har dA tagits till den ökande liggsädesrisken samt ökade restkväve-
mängderna som kan uppstå vid så höga kväveniväer. Dessa faktorer ver
kar i motsatt riktning,

Sjukdomsangrepp
._~~~.""~--.,,- ......_.,,,-,,-

En tidig gödsling gynnar ofta den vegetativa utvecklingen hos grödan.
En alltför kraftig utveckling kan medföra problem med liggsädesbildning
och kan även främja vissa sjukdomsangrepp. De graderingar som utförts
tyder dock inte på att liggsädesrisken skulle vara större vid tidig
spridning jämfört med sen. Tendensen är snarast den motsatta. 1979, som
var det mest utpräglade liggsädesäret, avviker i det fallet inte från
de övriga. På frågan om sjukdomsangreppen varierar med spridningstid
punkten ger försöken inget svar. Tillförlitliga graderingar saknas och
i den mån behandlingar satts in har dessa omfattat hela försöket.

Delade

r praktiken tillämpas ibland delade kvävegivor. Metoden har stor utbred
ning i VästtyskliInd~ Hol'land, En9'land m.fl. H;'ndl~r, r~an försbker häri
genom styra beständutvecklingens olika faser i önskad riktning. Kväve
tillförseln fördelas tva eller flera givor mellan tidig var och ax
gång.

Erfarenheterna f svens förhållanden varierar. och de försöksserier
som utförts har i medel endast visat små skördeökningar för delad
giva jämförd med hel g'lva, Därernot har kärnans proteinhaH oftast ökat
i samband med en delgiva vid axgäng. Nya försöksserier där delgivors
storlek och fördelning jämförs är under genomförande. Preliminära resul
tat bekräftar att nederbördsförhällandena under vår/försommar har stor
betydelse i sammanhanget. Liksom vid hel giva blir detta ofta avgörande
då olika spridningstidpunkter jämförs. Något oväntat har proteinhalten
inte ökat med en delgiva i närheten av axgång i de nyss nämnda prelimi
nära resultaten (C-I E- och R-län).

Om delning av totalgivan kan förfinas ytterligare och bättre anpassas
till rådande väderlekssituation. bestånd. kvMvesituation i marken, m m,
kan delad giva kanske vara såväl ekonomiskt som ekologiskt motiverad.

SLUTSATSER

De redovisade resultaten och synpunkterna tyder på att en tidig sprid
ning av kvävegödseln till höstvete sällan är ofördalaktig. Likaså tyder
resultaten på att det sällan är negativt att använda kalksalpeter i så
dana fall. Den ger effekt även under torra förhållanden.
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Försöken har legat i östra mel1ansve och lmar l sultat
och slutsatser gäller i första ha dessa . Gm resultaten som
antytts är beroende av nederbördssituationen under våren/ ren
kan man emenert'jd anta att de är friH'iga även för andra områden.

SU~IW\HY

58 field experiments carried out during years 1977-1 on clay
50i15 with pH ranging from 5.0-7.5 are reported. The erop was winter
wheat. The experimental plan involved three types of rtilizers i.e.
nitrate of lime (N 15.5 %)~ nitro chalk (N 28 %) and NF or NPK i
lizer. Nitrate of lime and nitro chalk were applied at two different
times, either as earlyas possible in spring or when the wheat was
10-15 cm high. NP/NPK-fertilizer was applied only at the first time.
The rates of nitrogen used were O. EO I 110 and 1fO kg per ha and it
should be pointed out that split app1ication was not used. For early
application median da between years varied from April 1 to April
23rd and for late application from May 18th to May

Grain yields were significantly hi r on ots wi ea y nitroqen
application, This vvas true both for nitrilte oflhlle and nitro chalk.
Yields were significantly higher on plats treated wi nitrate of
lime compared nitro chalk less application time. NP/NPK-
fertilizers yielded roughly nitro c lk.

Nitrogen content of the rain si rtilizer
was applied late. The di rence early
was 0.13 and 0.10 per cent units on
lime and nitro chalk respectively.

Lodging and water content of in a150 increased on pl treated
'1 att:.
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The higher nitrogen content of the grain due to late a lication and
thus a higl'··!er pfice can"'t COnlp(~n t.h(~ ~iov~et yie'id ga on e
plats compared to early application.
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