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R3-8003 ÖJEBYN. 35 ÅRS RESULTAT FRÅN ETT llFULLSTÄNDIGT FASTLIGGANDE
GöDSLINGSFöRSöKlI I NORRBOTTENS LÄN.
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Käll Carlgren

O I R3-8003 öJebyn kan effekterna av de allsidigt verkande åtgärderna
kalkning och stallgödsling samt gödsl ing me~ NJ P och K i form av
handelsgödsel studeras.

o Att försöket är fullständigt innebär att också alla samspelseffekter
mettan åtgärderna kommer fram.

o Kalkning har skett med kalkstensmjöl och stallgödsel har tillförts
som fast- och flytgödsel.

o Som handelsgödselmedel har kalksalpeter (15,5 %N), superfosfat
(11 %P och 8,8 %p) och kal isalt (49,8 %K) använts.

o Effekterna av kalk på skörden är små.

o Stallgödsel har gett en statistiskt signifikant skördeökning på 10 %.

o Kväve och kal tum l handelsgödsel har med stor statistisk säkerhet
höj t skörden med, 16 resp. S %. Fosforn har höj t skörden med 4 %, ej
statistiskt signifikant •.

o Samspelseffekterna mellan de 01 ika kalkntngs- och gödsl ingsåtgär
derna t försöket åskådl iggör lagbundenheten och mångsidigheten i
växtnäringsämnenas verkan.

o Göds1lng och kalkning ,har också positivt påverkat jordanalystalen
l försaket.



R3~8003 öjebyn, 35 års resu l ta t från ett "fu l l s t änd lq t fastliggande
gödsl ingsförsökll i Norrbottens län.

BAKGRUND

Riksförsöksserien 3~8003 startade år 1947 med försöket BD 107/47 på
öjebyns försöksgård i Norrbottens län. Är 1948 anlades ytter! igare
ett försök i samma serie,näml igen B 98/48 pa Aske gård, Bro socken
i Stockholms län.

Rapporter från avdelningen för växtnäringslära med försöksdata och
kommentarer från dessa båda försök har förut utgivits, av Lagerquist
(1969) och av Jerlström (1976).

Askeförsöket·avslutades år 1972. Försöket på Öjebyn fortsatte i oför
ändrad form fram till år 1975. Då beslutades att från och med år 1976
skulle antalet block minskas från fyra till två. Denna nedskärning
gjordes av kostnadsskäl. Detta hade dock ej någon praktisk betydelse
ty norra jordbruksförsöksdistriktet skötte försöket i oförändrad om
fattning, d.v.s. med fyra block fram till det sista försöksåret vil
ket var 1983.

År 1981 påbörjades det femte växtföljdsomloppet. l det följande publ i~

ceras försöksdata och kommentarer över utveckl ingen fram t.o.m. år
1981 •

Fö~sökspl~n iEffiPerimentpJ p~8i~nL

§!grry~gr_L~iu~ZQ~2/

1. Utan stallgödsel utan kalk /Without manure without Zime/
2. Utan s ta l lqödse l med kalk /riithout manux-e with lime/
3. Med stallgödsel utan kalk /With manure without lime/
4. Med stallgödsel med kalk /With manure with time/

a. Utan handelsgödsel /Without !ertiZizer/
b. Kvävegödsel (N) /Nitrogen !ertiZizer (N)!
c. Fosforgödsel (p) !Phosphorous !ertiUzer (p)1
d. Kal iumgödsel (K) IPotassium !ertilizer (K)I
e. N + P /N + pi
f. N + K /N + Kl
g. p + K /p + Kl
h. N + P + K /N + P + Kl

Försöksplanen omfattar fyra storrutor med och utan kalk och stall
gödsel t samt inom varje storruta åtta stycken handelsgödsel led. Detta
gör 4 x 8 = 32 försöksled. Med fyra samrutor bildas då sammanlagt
32 x 4 = 128 försöksrutor. Bruttorutornas storlek är
5tO x 15,3 = 76 t5 m2 •

Jordarten Hr måttl igt mullhajtig moig mjälaJättlera. En viss jord
artsskillnad faral igger mellan block l och l I A ena sidan och block
II I och IV I den andra. För att minska dHrav betingade variationer i
pll-värde t erhöll blocken I och II (men bara storrutorna 2 och 4) en
kalkgiva på 2 ton/ha CaO hösten 1977.
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G35ds,l,ipg, och, .9.r~or.

Försöket har sedan starten år 1947 varje år gödslats med handels~

gödsel utom år 1964 dA det trädades. Efter trädesåret ökades
gödsl ingsintensiteten till ungefär den dubbla, se tabell l.

Tabell 1. Försök R3-8003 BD 107/47 öjebyn. Medelgivor av handels
gödsel före och efter trädesåret 1964 samt för perioden
1947-1981. Totalgivor av handelsgödsel, stallgödsel och
kalk för perioden 1947-1981

Table 1. Field trial R3-B003 BD 107/4? 6jebyn. Average annual fer
tiZizer dressings before and after the year of fallow
1964 and for the period of 1947-1981. Total dressings of
plant nutrients, manure and lime for the period of 1947-1981

Handel sgödse l, kg/ha Sta 11 gödse l. t/ha Ka l ks ten smj öl. t/ha
Är, /'yearL.. !fJrUti,zer" ,.. )4a'#14r:~_ . ,. . .,., Bw. .~im~ . . . . ,.

Medelgiva N P K
Av. dressing

1947-1963 21 .8 25.5 46,3

1965-1981 59,3 44.6 102,9

1947-1981 44,6 35,8 76,9
Totalgiva
Tot.dressing

1947" 1981 t472 f5 1182' 2537.5
f 4:t
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F6r uppgifter om tillf8rseln av Nt P och K i handelsg8dsel till olika
gr6dor, från försökets start fram till år 1975, hänvisas till Jerlström
(1976). Samma sjuåriga växtföljd med vallar och potatis har med vissa
modifikationer, tillämpats under hela perioden 1947 ,~ 1981. I tabe l l 2.
ges grödor och tillämpade gödselgivor för det sistlidna växtföljds
omloppet 1974 - 1080 samt för år 1981.



Tabell 2. R3-8003 öjebyn. Gr8dor och g8dselgivor under växtf51Jds
omloppet 1974-1980 samt under Ar 1981

TabZe 2. Ro-B003 Ujebyn. Crops and dressings of fertilizers, manure
and lime for the crop »ot , per-iod of :19?4-8O and foJ:' .lD81

3

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

Handels- Sta 11- Kalkstens·
Ar Gröda gödsel, kg/ha gödsel, t/ha mjöl, t/ha
YeaX' . CX'pE Fertilizer Manure Raw Lime

N p K
1974 Korn m in5. 31 33 100 40 4

BaX'Zey with
re-eeed

-75 Vall I 62 33 100
Ley I

-76 Vall Il 62 33 100
Ley II

-77 Vall III 62 33 100 4 (storrutorna 2 och 4
Ley III block. I och II)

-78 Havre 31 27 50
Oats

-79 GrÖnf. raps 124 66 100
Green foddeJ:'
rape

-80 Potatis 62 79 149
Potatoes

-81 Korn m ins. 31 33 100
BarZey with
re-seed

l t 1* I S t.", l Il ~ ~ $ 4 ~ • 6 Ii ~ ~... "f a ~.",_~4 "",' i3i ~ ~ Il .. .. .•

Som kvävegödsel medel har kalksalpeter 15.5 %N använts. Fosfor har
t 11 Jförts som superfosfat, 11 %P och 8,8 % p och ka l i um i form av
kal iSBit, 49,8 %K och till potatisen som kaliumsulfat, kal iuminne
håll Ql,S %K. För den senaste stallgödselgivan, år 1974, saknas
analys. För några tidigare stallgödselgivor finns uppgifter på inne
håll av växtnäring, se Jerlström 1976.

Fördelningen m~llan 01 ika grödor under perioden 1947-1981 framgår
av babe11 3.



4

Tabell 3. F5rs5k R3-8003 Öjebyn. F5rdelning mellan olika gr6dor
f5r perioden 1947-1981

Table 3. R3-8003 öjebyn. Distribution of fieZd orops fo~ the
period of 1947-1981

Havre 4 år
Oats years
Grönfoderraps 4 år
Green fodde~ rape yea.r's
Potatis 4 år
Potatoes years
Träda 1 år
Fallow years

Korn
BarZey
Vall
Ley

7 år
yea1'8

15 år varav
where

Vall I
of Ley 1

Vall Il
Ley 11
Vall III
Ley III
Ved 1 IV
Ley IV

5 å I'

yea~c

4 år
years

lt å I'

years
2 år

yeax's

Vid resultatsammanställningen har kornet använts som basgr5da.
De övriga grödorna har därefter nivellerats till korn. De redovisade
försöksskördarna anges följaktl igen som kg kornkärnaiha.

RESULTAT

Skörderesultat uttryckta som medeltal för perioden 1947-1981 meddelas
i tabell 4.

Stallgödsel har gett en statistiskt signifikant skördeökning på 10 %.
Kalkeffekterna är små och kalken har haft liten inverkan på skörden.

lia~el!g.22.s!:l

För handelsgödselns del har kvävet med stor statistisk säkerhet höjt
skörden med 16 %, kal ium med 5% medan fosforn gett en skördeökning
på 4 %som dock ej var statistiskt signifikant.
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Tabell 4. R3-8003 öjebyn. Sk8rderesultat angivet som kornkärna, kg/ha,
för perioden 1947-1981,

Tabel. 4. R3-8003 Ojebyn. Crop y-ields etcpreeeed as barley eeed, kg/ha,
for the period 1947-1981

1. Utan stg
utan kaIk

Re!
Försöks!ed kg/ha tal

1. Without
manure

Treatment without Zime

2. Utan stg
med kalk

Re1
kg/ha ta l
2. 'ilithout
manure
with lime

3, Med stg 4. Med stg
utan kalk med kalk

Rel Re!
kg/ha tal kg/ha tal
3. With, 4. With
manure manure
without time with lime

Samt! iga

Rel
kg/ha ta l

1'0ta Z

Utan hdg 1990
Without fert.
N 243C

fl 2190

K 2180

N+P 2520

N+K 2500

P+K 2170

N+P+K 2850

Utan N 2130
Without N
Med N 2570
filith N

Utan fl 2270
Without p
Med P 2430
With P
Utan K 2280
Without K
Med K 2420
With K

Utan stg
Without manure
Med stg
rli th manune

Utan kalk
Without lime
Med kalk
With 'lime

100 2150

122 2530

110 2310

109 2400

127 2530

126 2590

109 2270

143 2850

100' 2280

120 2630

100 2420

107 2490

100 2380

106 2530

100 2350 100 2270 100 2190 100

117 2790 119 2740 121 2620 120

107 2500 107 2510 111 2380 109

111 2590 110 2530 112 2420 122

117 2830 121 2770 122 2660 122

120 2810 120 2760 122 2670 122

105 2520 107, 2400 106 2340 107

132 3040 130 2930 130 2920 133

100 2490 100 2430 100 2330 100

115 2870 115 2800 115 2720 116***

100 2630 100 2570 100 2470 100

103 2720 103 2650 103 2570 104

100 2620 100 257Q 100 2460 100

106 2740 105 2660 103 2590 105**

2400 100

2650 110,'dd,

2520 '100

2530 101



Nå,gra k,~!:~lei~~E

R3-8003 öjebyn lämpar sig utomordentligt väl tiil belysning av den
allmänna biologiska relativitetslagen samt f6r demonstration av sam
spelseffekter mellan växtnäringsämnena vilket i det följande skall
v i sas ,

Kalk- och stallg6dselJeden har. räknat som medeltal för alla i dem
ingående handelsg6dselled, givit f61jande sk6rdar i kg kornkärna/ha
och år:

Tabell 5. R3-8003 öjebyn. Effekter av kalk och stallgödsel 1947-1981

Table 5. R3-B003 Ojebyn. Effeets of lime and manu~e 194?-1981

Beteckning Led Medelskörd
!..dentiiiaa,tion, ..T!:~,_,t_._~,,_"_..~ ... , Ave!,a~l,e, 1J..ie}~. 7<fJ/J:E..

a

b

c

d

utan kalk utan stallgödsel
without lime icitihout: manune
med kalk utan stallgödsel
w"Uh lime without manux-e
utan kalk med stallgödsel
without lime with n~nure

med kalk med stallgödsel
with lime with manure

2350

2450

2680

2610

___o _,~ ~ _

+ 100
+ 330
+ 260

bl irdå för
b - a
c - a
d - a

Skördeeffekterna
kalk
stallg6dsel
kalk + stallg6dsel

Stallg6dseleffekterna var tre gånger så stora som kalkeffekterna.
Stallgödsel och kalk tillsammans gav lägre effekt än när de enkla
kalk- och stallgödseleffekternaadderas samman. Samspelet mellan kalk
och stallgödsel - dvs samverkanseffekterna minus summan av enkel
effekterna - är negativt och starkt statistiskt signifikant.

Det negativa samspelet förklaras på så sätt att kalkning och.s ta l l qöds l ing
båda är allsidigt verkande åtgärder, medförande en förbättrad växt-
när lnqs t l l l qånq , v l l ken en l igt lagen om den avtagande meravkastningen
vid varje ytterl igare insats av växtn~rinr, undan för undan sänker
skörde6kningen när båda åtgärderna vidtas samtidigt.

!S~l~_:_~Y~Y~

Vid jämförelse mellan effekterna aven grundf6rbättrande åtgärd, såsom
kalkning. och effekten av gödsl ing med kväve i form av handelsgödsel
framkom f61jande, se tabell 6 .



Tabell 6. R3-8003 Öjebyn. Effekter av
kvi:lve '1947'·1981

Ikning och g8dsl ing med

7

.2'able 6. R3-·8003 iJjebyn.
1947-1981

Beteckning Led
Mede l skörd

b

c

d

Skördeeffekterna
kväve
kalk
kväve + kalk

all a l ed utan kalk utan kväve 2310
ioi.thout: Ume iaithout. nit.roqen

•• 11- _11- utan kalk med kväve 2720
wUhout Ume »i.th nitroaeno_"- _al .... med kalk utan kväve 2360
wUh lime without nitt'ogen

_11_ _11- med kalk med kväve 2710

bl I r då för
b - el + 410
c - a + 50
d - a "'" LrDO

Kväveeffekterna var. liksom effekterna av stallgödsel I större än
kalkeffekterna, och uppgick I medeltal till + 410 kg kornkärna/ha
och år.

Samverkanseffekten av kväve och kalk val" mi ndre än summan av enkel
effekterna. Samspelet mellan kalk och kväve var alltsä negativt och
uppgick till - 60 kg kornkärna per ha och år. Det statistiskt sig
nifikanta, negativa, samspelet mellan kalk och handelsgödselkväve
fBrklaras av att kalkningen generellt sett leder till en Bkad mineral i
sering av den organiska substansen i marken, d.v.s. tri I en ökad om
vandl lng av växtnäringsämnen bl.0. kväve frAn organisk, ej växttill
gänglig form till mineral l sk , väx t t i l l qänq l ig sådan. Kalkningen bi
drar alltså, tillsammans med göds! tngen med handelsgBdselkväve till
kväveeffekterna p~ grBdan. ! enl Iqhet med f6rh~11andet fBr kalk och
stallgBdsel och enligt lagen om det minskade merutbytet för var ytter
1 Igare enhet växtn~rlng som ges, blir därför effekterna av kalkning
och kvävegödsl ing tillsammans mindre än när åtgärderna vidtages var
och en för sig.

Genom att pH-värdet höjs I de kalkade leden Bkar växttillgBngl 19heten
för ett antal växtnäringsämnen~ bl.8, fosfor. Det beror på att svår
l ös l iga järn- och e l umi n iumfos f a te r , som finns i kemiskt sur jord,
genom kalkningen övergår i mera lättilIgängI iga kalciumfosfater. Man
får därfBr mellan kalk och handelsgödselfosfor. en! Igt samma beräk
ningsgrunder som mellan kalk och stallgödsel och kalk och handels
gödselkväve. en statistiskt signifikant, negativ samspelseffekt på
- 60 kg kornkärna per ha och ~r. Man får dock Inte därav förledas att
tro att kalk och fosfor haft neqativ gBdsl ingseffekt. De enkla kalk
och fosforeffekterna är positiva och uppgår till + 50 resp. + 130 kg
korukä rna/ha/å r ,



l det f6regäende har jämförts enkla effekter kontra samverkans
effekter när en allsidigt verkande åtgärd, sAsom kalkning eller
stallg6dsl lng~ utf6rts samtidigr som ocksä ett handelsg6dselmedel
(N~ P eller Kl tillfarts. Med resultaten frin fars6ket på öJebyn,
R3-8003, är det även lämpl igt att belY5~ sa~verkans- och enkla
effekter när flera handelsgödselmedel ges samtidigt. Dessa är ju
var f6r sig inte sA allsidigt verkande som kalk och stallgödsel.
Upptagande och utnyttjande i växten av ett visst växtnäringsämne
kan trots detta påverkas av tillförsel av andra näringsämnen.
Detta illustreras i det följande genom att jämföra de enkla
effekterna av N, P och K i handelsgödsel med samverkanseffekten
av nHr de tre växtnäringsämnena ges samtidigt. Skördevärdena ges
i kg kornkärna per ha och år.

Tabell 7. R3-8003 öjebyn. Effekter av a6dsl ing med kväve, fosfor
och kal ium i handelsgödsel 1947-1981

Table? R3-8003 Ojebyn. ~ffeot8 oj' nitrogen, phosphorouB and
potaeeium fet,tilizex'8 1.947-.1981

__________· ,,_,_W_,,_'" , _

a alla led utan kväve (N)
un.ihout: ni.txoqen

b _11_ .. 11_ med N
'?/rith N

c .. 11_ _11_ utan fosfor (p)
iai.thout: phoephoroue

d _11_ _11.- med P
uYith p

e _11_ _11- utan kalium (K)
iaithout: pota88ium

f _ 11- 'MIl _ med K
w1:th R

g .. 11_ _i!,~ utan NPK
without NP]{

h _11- ,.. 11- med NPK
w'ith NPK

Skördeeffekterna b1i r då:
av kväve b .. a + 390
Ii fosfor d .. c -j- '110
Il kal ium f .. e + 13 O
Il N+P+K h .. g + 730

2590

2190

2920

Samspelseffekterna mellan N~ P och K var positiva ochuppgick till
73(r(390+110+130)= 100 kg kornkärna/ha/år. Liknande" också de posi
tiva. samspelseffekter mellan kväve och fosfor och kväve och kal ium
på +90 resp. +50 kg kornkärna per ha och ~r kaM rapporteras frAn
öjebyns-försöket.

Den enkla effekten p& skörden av kväve. fosfor eller kal ium var
positiv, f6r kväve och kalium statistiskt starkt signifikant men
för fosfor el slqnlfikant.



Med jämna mellanrum, ungefär en gäng i växtf61 den, har jordprov
uttagits frän parcellarra och analyserats s tt inneh~)1 av
växtnäringsämnen,

De äldre provtagningarna redovisas I Lagerqulst (1969) och Jer')~

str6m (1976). Här behandlas blott de senaste provtagningarna av
matjord och alv.

I tabell 8 visas jordanalyser f6r matjorden varifrän prover ut
togs 1981. Man kan finna tyd11ga direkta effekter pä AL-talen av
tlllf6rssln av fosfor och kal ium. F6r leden utan P-tll1f6rsel är
P-AL-talet 4~61 med P-tillf6rsel är det 11,6. Utan kal iumt i l l>
försel är K-AL-talet 5,4 med kal iumtillförsel 10~O. K-Hel-talet
har ökat med e:a 30 enheter f8r kaliumtillförsel.

Det finns också indirekta effekter av handeJsg6dseltillf8rseln.
Leden med N har ett betyd) igt h8gre Ca yAL-tal än leden utan N~

detta trol igen beroende av kalciuminnehållet i kalksalpeter, som
använts som kvävegödsel medel . En snarlik effekt på Ca-AL-t.alet
kan konstateras i leden med och utan P, detta beroende av Inne
hållet av gips, Ca S04~ i det superfosfat som användes som fosfor
gödselrnedel,

Sfa l l qöds l lnq och kalkning är allsidigt
jordanalyser f8r matjorden har uppvisat
försel av stallgödsel och kalk~ i något
har AL-värdena ökat starkt.

verkande &~gärder. Alla
Skade värden efter til1

11 ~ beträffande Mg,
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Tabel I 8. R3-8003 ÖJebyn. ~la t j ord. .Jordana lyser Q 1981ar

Tabl.e 8. R?,.,,8003 ÖjebY'II.
.,

anaz'l:/tSes .1DB.7i. e

""~_''''~'~'''''''''''_~_~"''<"-'''_~~_~"~'_~--''''''~'~~~.'''''''''~'~~~~'''''~~~~__ ~~~'C"_"""'_"~'·'~"~'_""~~~_~~_""·'_"'~'V"_'~'__'''''-'''''~·_ _ _".,___w._,.'.~ __~~_""..._.~~,,,~_ .•··_.,--,,_,..·___~__ ,,,,,,,,,,~.~~

pH(HZO) P-AL K-AL Ca«'AL T'lg-AL K-Hel

-~
~~~~'*""""~"-""""''''~'''~-~~'W'<;~'''''~-/,,' __' ,'">"C,~~'i.'_~_

(O) 5,65 3,68 6,15 179 12,05 278
(N) 5,70 4,15 S!l!O 207 9,53 276
(p) 5,55 9,83 4,93 196 8,68 263

(K) 5.60 5,15 11 ,00 183 9,55 305

(NP) 5,83 11 ,38 5, 10 236 10,90 265

(NK) 5,83 5,53 9,48 211 8.35 276
(PK) 5,h8 12,80 11 ,28 212 18, l 5 319

(NPK) 5,85 12,50 8,30 254 7,58 305

Utan N 5,6 ],9 8,3 192 12, 1 291
WUhout N
Med N 5,8 8,4 7,1 227 9, 1 281
v/Uh iV

Utan P 5,7 4,6 8,0 lejt: 9,9 284.-...'

w-ithout p

Med P 5,7 11 ,6 7, Ii 225 11 ,3 288
ivith lY

Utan K 5,7 7,3 5,4 205 10,3 271
fJ/Uhout ]{

Med K 5,7 9,0 10, O 2'i C 10,9 301-' I...;

With K

Utan stg 5,7 8,0 5,8 203 8, ,5 261
fo./ithout man.
Med stg 5»8 8»2- 9,1 216 13.1 310
W1~th manune

Utan kalk 5»4 7,9 7,2 182 7,8 279
lVithout Ume
Med kalk 6,0 8.3 7,8 237 13,9 292
Wi'/;h l-ime

~~-""""'" -=-~"""""''''-

Alv

I tabell 9 visas analysresultat f6r de alvprov som uttogs vid den
senaste alvprovtagningen Ar 1977. Värdena I genomsnitt är, f6r pH,
P-AL och Ca-AL, lägre, och f5r K-AL och K-HCI. h6gre §n I mat
jorden.

Även I alven har f5rändringar skett ter olika &tqärder. Effekterna
i de 01 ika leden är dock mycket mindre i alven än de var i matjorden.



De är därf5r också osäkrare och har el heller alltid verkat i
samma riktning. SA har t.ex. P-Al-värdet stigit l matjorden när
s ta l lqödse l givits men f ö r samrna åtgärd sjunkit i alven. Kalkning
har Inte f5rmAtt haja pH-värdet i alven som den gjort med pH
värdet I matjorden. Ändå har P-Al-värdet i alven av kalkning på
verkats något.

Tabell 9. R3-8003 öjebyn. Alv. Jordanalyser år 1977

Table 9. R3-8003 Ojebyn. Subsoil. Soil analys6s 19??

11

K-AL Ca-AL Mg-AL K-HCl

(o)

(N)

(P)

(K)

(NP)

(NK)

(PK)

(NPK)

Utan N
f.li-thou,t N
Med N
r'Nth N

5.60

5,65

5,40

5,38

5,48

5.50

5.35
5,45

2,35
2,18

2,60

2,28

2,53

1,98

2,45

2,63

2,4

10. 13

9,50

9,75

11 ,63

9.88
11 .38

10.63

9.63

1°I 1

81

87
86

87

95

95

87
101

85

95

12,50

11 ,7Q

12,00

11 ,58

14,28

10.98

10,65

11 ,'9

391

391
396

416

395
416

405

383

402

396

Utan P 5,5
~lithol,d P
Med P 5.4
vlith p

Utan K 5.5
Withou,t ]{
Med K 5,4
vlith J{

Utan 5t9 5,4
vlUhout man.
Med stg 5,5
r';'i th manure

Utan kalk 5,4
viUout lime
Med kalk 5,4
vlith lime

2,2

2.6

2,4

2,3

2,6

10,0

9,8

10,8

10,7

10,3

10,3

88

92

87

93

94

85

86

93

12,9

11 ,2

12,2

12,0

10,5

13,7

13,0

323

395

393

405

391

If08

399

399



Växta och bortfUrsel av närl sämnen.
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Procenthalterna I skUrden, av kväve. for, kal ium. kalcium och
magnesium, har under Arens lopp bestämts i vissa gr6dor. Jerl
str5m (1976) har med ledning av dessa analyser, samt med hjälp av
sk5rdedat8. bestämt bortf6rsa!n I olika f6rs6ksled av ovan nämnda
växtnäringsämnen för grödorna havre (odlad år 1971), potatis (odlad
år 1973) och vall I (odlad år 1975), Han f ann att mi nera lqöds e ln
och stallgödseln hade en tydlig inverkan på gr6dornas upptagning
av de nämnda näringsämnena. Från och med år 1977 har analyser
gjorts varje år av näringsämnen I skördeprodukterna.

l tabe 11 10 och 11 redov i sa s ha l ter i och sköt-da r av grönfoderraps
1979 och korn 1981 samt bortförsel av växtnäringsämnen för dessa
grödor I olika gödslingsled. Halterna överensstämmer med gängse
värden. Bortförseln av växtnäringsämnen varierar starkt i de olika
leden och är i allmänhet kraftig i de fullgödslade leden, Stall
gödseln och handelsgödseln påverkade bortförseln av växtnärings
ämnen, liksom också Jertström (1976) fann för de grödor han under
sökte. Undantag utgjordes för de här redovisade skördarna av korn
grödan 1981, storrutorna ~ stallgödsel, där handelsgödselkvävet
inte hade någon effekt på bortförseln av kväve. orsaken härtill är
okänd. Någon stallgödsel hade inte givits sedan 1978.



Tabell 10 sid 1. R3-8003 Öjebyn. Halter i och skördar av 9,rönfoderraps 1979. Bortförsej av växtnärings6mnen
grönfoderraps. Storrutorna 1 och 2 utan stallgödsel

skörda r av

Table 10 side 1. R3-B003 tJjebyn. Contents of nutn-ieni:e in and harvests of green fodder t-ape in 1979 . .Remopal. of
nutrients in harvests of green fodder rape. Treatments without manure

Försöksied o N P K NP NK PK NPK O N P K NP NK PK NPK
Treatmant,

'"" A
..""," =00;<

Halter i % N 1,29 1 ,91 1• i 5 l .16 1,42 1,69 1,07 1.77 1,28 2,17 1 .18 1.32 1.80 1.76 l • i 2 1,80
av ts p Ot 18 0,20 0,25 0.20 0,27 0.21 0,23 0.29 0.21 {}.19 0,25 0,21 0,28 0,21 0.24 0.31
Contents
in % of DM K 2.52 2,84 2.53 2,77 2,40 3.36 2,72 3,27 2.74 3,18 2.54 2,81 2,31 3.13 2,67 3,18

Ca 0.36 0.34 0.34 1.76 l .76 2,02 1,89 1,84 1.88 1.92 1,88 1.97 1,96 1.96 2,02 2., 10

Mg 0,04 0.05 0,03 0,18 0,17 0,18 0,18 O. 16 0,19 0,21 0,18 (1.18 0.18 0,18 0,17 0,16

Skörd i<g/ha 2700 5070 2970 2600 6260 5310 2950 5910 2990 4990 3330 3120 5990 5250 3490 5350
ts ICrop yieZd
kg/hal
Bortfört N 34,8 96,8 34.2 30,2 ss.s 89.7 31,6 104,6 38,3 i08,3 39,3 41,2 107,8 92.4 39.1 36.3
kg/ha fl 4.9 10.1 7.4 5,2 16,9 11 ,2 6,8 17,2 6,3 9.5 8,3 6,6 16.8 11 , O 8.4 16,6
Remova l
kg/ha K 68.0 144, O 75.1 72,0 150,2 178,4 80,2 193,3 81 ,9 158,7 84,6 87,7 138,4 164,393,2 i 70, 1

Ca 9.7 17.2 10,1 45,8 110,2 UJ?,} 55,8 108.? 56,2 95,8 62,6 61.5 117,4 1.02,9 70,5 112,4

Mg i • 1 2,5 0.9 4,7 10,6 9,6 5.3 9.5 5.7 10,5 5.6 5,6 10,8 9.5 5.9 8.6

Utan N x = 36,2
Without N
Med N x = 50,6 + 14,4
With fil

Utan P x = 8.1
Without_P
Med fl x = 12.3 + 4,2
With P

Utan K x= 112,6 vs

~lithout K
Med K x= 129.2 + 17,3
HUll K



Tabell 10 sid 2. R3-8G03 Öjebyn. Halter i och skördar av grönfoderraps 1979 samt bor t f örse l av växtnäringsämnen.
Storrutorna 3 och 4 med stallgödsel

Table 10 side 2. R3-8003 Öjebyn. Contents of nutrients in and harvests of green fodder raPe in 1979. RemovaZ of
nutrients in harvests of green fodder rape. l~eatmants with manure

Försöksled O N P K NP NK PK NPK O N P K NP NK PK NPK
Treatmen t - .~

Halter l % N l ,41 2,21 1,26 1•19 1,64 1,86 l .22 1 ,73 1.26 1.99 1 .33 1.24 l ,76 1.80 1 ,20 t,83
av ts

0,20 0,23 0.28 0,30 0,29 0,25 0,26 0,24 0,22 0,22 0,28 0,25 0.31 0,25 0,26 0,33Contents p

in % of DM rf 2.99 3.40 3.18 3.22 2,76 3,54 3.13 3.45 2,85 3,27 2,95 3.04 2.90 3.49 3.04 3,27.~

Ca 1.74 1 .70 1,63 1.58 . 1 ,63 1 ,87 1,78 1 .71 1 ,75 1,74 1.68 1,70 1 ,72 1.78 1 ,80 1.77

Mg (}.18 0.22 0.19 O, 19 0,18 (}.18 0,19 0,18 0.19 0,20 O, '7 0.14 0.18 0.18 0,19 {),17

Skörd kg/ha 3790 5160 4380 if 100 6590 5760 4130 6190 3230 5810 4180 3800 6560 5590 3820 5970
ts ICrop yield
k.g/hal
Bortfört N 53,4 114,0 55,2 48,8 108 , 1 107,2 50,4 107,1 40,7 115,6 55.6 47, l 1/5,5 100,6 45,8 109,3
kg/ha p 7,6 11 .9 12,3 12,3 19, 1 14,4 10,7 14.9 7. 1 12,8 11 ,7 9.5 20,3 14,0 9.9 19,7
Remooal:
kg/ha K 1/3,3 175.4 139.3 132,0 181,9 203.9 129,3 213.6 92, l 190,0 123,3 1/5,5 190,2 195,1 1/6,1 195,2

Ca 65.9 87.7 71 ,4 64,8 107.4 107,7 73,5 105.8 56.5 101 , 1 70,2 64,6 112,8 99,5 68,8 105,7

Mg 6,8 11 ,4 8,3 7,8 11 .8 10, If 7,8 l l , 1 6, 1 11 ,6 5,9 5,3 11 ,8 10.1 7,3 10. 1

Utan N ; = 49.7
Yif;hout iV
Med N x = 109.7 + 60,0
Wth tv

Utan P x = 12.4
~lithout P
Med P x = 14,8 + 2,4
~lith p

Utan K x = 150.7
?'"if;hout K
Med KX=162,6+11.9
w'ith K

-1::-



laDe l i 1i s i d i. R3-80G3 Öjebyn. Halter i och skördar av korn 1981 samt bortförset av växtnäringsämnen.
Storrutorna 1 och 2 utan stallgödsel

Table 11 side 1. R3-8003 tJjebyn. Contents of nutarientie in and hax-ueete of baJ:'Zey 1981. Remooal. of nutx-ient.e in
harvests of harZey seed. 1reatments without manuJ:'e

Försöksled O N P K NP NK PK NPK o N P K NP NK PK NPK
Treatment

Halter i ~; N 1 ,81 l .9 i i .77 i .78 2,02 1 .9L} 1,8 i 2,06 1.89 2,02 1.85 1 ,80 2,09 2.00 1,82 2.03
av ts p 0.40 0.33 O~40 0.36 0,31 0.35 0,36 0,41 0,36 0.37 0.35 0,41 0.40 0.35 0,40 0.38Contents
in % of DM K 0,62 0.58 0.64 0.58 0,49 0.61 0,56 0.52 0.57 0.62 0,59 0.62 0.57 0.61 0,60 0,57

Ca 0,05 0.06 0,05 0,05 0.06 0,06 0.06 0.05 0.05 0,06 0.05 0.06 0.06 0.06 0,05 0,05

Mg O•12 0.11 0.12- (}, i 2 0.12 0,11 0,11 0.12 0,12 0,11 0.13 O•12 0.12 0,11 o.12 0.12

Skörd kg/ha 2080 2740 3380 2850 39Hl 3870 3200 4610 2290 2990 3450 2960 3300 3120 3700 4380
ts /Crop yiel.d
kg/hal
Bortfört N 37t 6 52,3 59.8 50,7 79.0 75, l 57.9 95.0 43.3 60.4 63.8 53.3 69.0 62t4 67,3 88.9
kg/ha p 8,3 9,0 13 .5 10,3 12.1 13 ,5 1/ ,5 18.9 8.2 11 , 1 12.1 12.1 13,2 10.9 14,8 16,6
Removal
kg'/ha K 12.9 '5,9 21,6 16,5 19.2 23.6 1799 24.0 13.1 18,5 20,4 18.4 18.8 19.0 22,2 25.0

Ca 1 •O l ,6 "I .7 1 .4 2,3 2.3 1 .9 2.3 1 • 1 'I .8 1 .7 l .8 2,0 i ,9 'I ,9 2.2

Mg 2.5 3.0 4.1 3,4 4.7 4.3 3.5 5,5 2.7 3.3 4.5 3.6 4,0 3.4 4.4 4,8

Utan N x = 44,8
Without fl
Med II! x == 72.8 + 28.0
With iV

Utan P x == 10,4
Without p
Med P x == 14,1 + 3.7
With p

-
Utan K x = 17,6

li,

Without K
Med K x == 20,8 + 3.2
With K



Tabe l i 11 s id 2. R3-8003 Bjebyn. Halter i och skördar av korn 1981 samt bortförsei av växtnäringsämnen.
Storrutorna 3 och 4 med stallgödsel

Table 11 side 2. RJ-8DD3 (jjebyn. Contents of nuta-ieni:e in and harveete of banleg 1981. Remopal. of nuta-ient:e in
harvests of barZey seea. Treatments with manure

Försöksied O N P K /Il P NK PK NPK O N P K NP NK PK NPK
Treatment:

Halter i % N 1,46 1.61 1.70 1.60 1 .51 i ,47 1 .71 1,4] 1.59 1 ,41 1.79 1.73 1,29 1.38 1,88 1.38
av ts p 0,22 0,21 0,21 0.21 0.25 l) .2.2 0,24 0.25 0,24 0.17 0,24 0.23 0.22 0,22 0,24 0.25Contents
in % of DM K 2,29 2,71 2,47 2a8 2.40 2.97 2,87 2,87 2,29 2,29 2.29 2.59 2,87 2.29 3,00 2.94

Ca 0,69 0.58 0,80 0,81 0,55 0.54 0,87 0.57 0.80 0.49 0,91 0,95 0.59 0,51 1,14 0,66

Mg 0.15 0.12 O. i7 0,17 0.11 0,11 0.16 0, n 0,16 (1.10 0,17 o,17 0,11 0,11 (}.19 0,11

Skörd kg/ha 3240 3810 3960 3970 4060 3950 4000 4560 2940 3900 3990 3870 4050 3880 3620 4460
ts /crop yieZd
kg/hal
Bortfört N 47,3 61,3 67,3 63.561.3 58.1 68.4 67.0 46.7 55.0 71 ,4 67.0 52,2 53.5 68.1 61,6
kg/ha p 7,2. 8,0 8,3 8,3 10.2 8,7 9.6 11 ,4 7. 1 6,6 9.6 8.9 8.9 8,5 8.7 11 .2Remova.Z
kg/ha. K 74,2 103,3 97,8 lHl,497,4 ii7.3 114,8 130,9 67.3 89.3 91.4 100,2 116.2 88.9 108,6 131,1

Ca 22,4 22,1 31.7 32.2 22.3 21 .3 34,8 26,0 23,5 19, 1 36,3 36.8 23.9 19,0 41.3 2.9.4

Mg 4.9 4.6 6.7 6,7 4.5 4,3 6.4 5,0 4.7 3,9 6,8 6,6 4.5 4,3 6.9 4 a• ..t

Utan N x = 62.4
ftlithout N
Med N ; = 58,7 - 3.7
With N

Utan p x = 7.9
~/ithout P
Med P x = 9,7 + 1 ,8
With p

Utan K x = 92.1
Without K
Med K; = 112,8 + 20.7
With K

(l'.
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Summa ry

R3-8003 öjebyn. Results of 35 years from a long-term field trial with a
"comp lete" des iqn ,

In the field trial of R3-8003 öjebyn the general effects can be studied
of some more un lver sa l l v ac t ive nut r i en t agents as l iming an manuring
and of fertil ization with nitrogen, phosphorous and potasslum. The trial
is 35 years old.

Liming has been made with fine-ground raw l ime and mahure has been added
as farmyard manure and farmyard sJurry.

FoJlowing f'er t l l lzes has been used: nitrata of lime (15,5%), super
phosphate (11%P and 8~8%p) and potassic salt and potassium sulfate (49,8
resp. 41,5% K).

The influence of 1Iming upen the yields was small.

Manuring has resu l ted in el y le ld lncrease of 10% wlch was s ta t ls t i ca l ly
significant.

Fertil izing with nitrogen has significant1y increased the yie1ds by 16%
and potassium by 5%. Fertil izlng with phosphorous has raised the yields
with 4%.1 statistically Insignificant,

The Inte rac t lcns be tween the un i versa l lv ac t lve nut r len t agents, i e
l iming and manuring, and the fertil izes of N, P and K were negative as
to be expected.

The interactions between the three fertil izers were all positive. elso
to be expected.

Liming, manuring and fertil Ization has ralsad the values of soi1 ana
lysis for the plant nutrients both in the topsoil and the subsoil.
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VÄXTNÄRINGSFRÅGOR PÅ MULLJORD BEHANDLADE MED SPECIELL HÄNSYN TILL
FöRSöK R3-8002 FLAHUlT

Lars Gunnar Nilsson

o De organogena jordarna utgör en heterogen jordartskategori inte
minst avseende gödsl ingsbehovet.

o Generellt sett får de organogena jordarna betraktas som mer närings
fattiga än fastmarksjordarna.

o En till behovet väl anpassad växtnäringstillförsel är inte bara
betydelsefull för utfallet i växtodl ingen utan även j hög grad för
resultatet i husdjursskötseln.

o På mulljordar med pH-värde över 6,0 förel igger i allmänhet inget
kalkningsbehov.

o Goda utslag av tillförd stallgödsel på myrjordar erhålles i allmän
het. Potatis, rotfrukter, grönfoder och vallar tillhör de grödor som
betalar stallgödseln bäst.

o Eftersom myrjordarna I ),egel inte har några nämnvärda förråd av fosfor
och kal ium måste gödsl Ingen anpassas till grödornas upptagning.

o Vid insådd av vall kan med f8rdel titlförBs sA mycket att de två
efterföljande årens vallar får sina behov täckta. Till äldre vallar
kan behovet tillgodoses genom övergödsl ing med 1 allmänhet gott
resultat.

o Att förrådsgödsla med kal ium kan inte ske l ika framgångsrikt på grund
av den stora utlakningsrisken. Resultat från utförda försök visar
tydl igt fördelen med år.l iga givor.

o PI de kvävefattiga jordarna erhålles goda utslag för kvävegödsling.
PI grund av den långsammare kväveomsättningen i Norrland måste man
där nästan alltid räkna med en viss kvävegödsl ing på samtl iga myr
jordar oavsett jordens kvävetillstånd.

o Tillförsel av mangan, koppar och bor kan vara aktuell och i synner
het pi karbonathaItiga myrjordar är risken för manganbrist mycket
stor.



VÄXTNÄRINGSFRÄGOR PÅ MULUORDAR BEHANDLADE MED SPECIELL HÄNSYN TiLL
FöRSöK R3-8002 FLAHULT

Fertil ization of organic 5011 with special reference to field trial
R3-8D02 Flahult

Lars Gunnar Nilsson

När man diskuterar organogena jordar är det angeläget att fastslå att
det är frlga om en heterogen jordartskategori med inte minst h5gst
varierande g5dsl ingsbehov och vår tidigare jordartsförteckning ger en
god illustration av heterogeniteten. Vid den revision av jordartsf5r
teckningen som företogs i samband med övergången till den orienterade
jordartsbestämningen gjordes en systematisering på f51jande huvudgrupper:
ospecificerad mulljord, gyttja, kärrtorv och mDssetorv och med hänsyn
till den eventuella mineraldelens textur görs en ytterl igara indelning
inom huvudgrupperna i sandiga, mjäl iga och leriga jordar. Denna syste
matisering med hänsyn till bildningssättet synes även utgöra en lämp119
indelningsgrund i diskussionen om de organogena jordarnas kalknIngs-
och växtnäringssituation.

Generellt sett får myrjordarna betraktas som mera näringsfattiga än fast
marksjordarna. Växtnäringstillståndet kan dock vara mycket växlande; vil
ket fr3mst hänger samman med myrjordsart - utsprungJ Ig vegetation, om
givande topografi (silogana eller ombrogena) etc. Det sätt varpå myrmar
ken utnyttjats under tidernas lopp har i många f'a l.l även påverkat växt
näringsnivån. De ofta avlägset belägna myrjordsskiftena användes främst
till bete och produktion av vinterns grovfoder. Detta innebär i regel
en transport av växtnäringsämnen till de närmare gården belägna fast
marksjordarna. En analys av skördenivån från svenska åkerjordar på 1800
talet - före användning av handelsg5dsel - avslöjar med önskvärd tyd-
I ighet, att inom de områden, där ängssystemet tillämpades, låg avkast
ningen på en markant högre nivå än i de, där dyl ika ängsmarker saknades.
Den lägre skördenivån i Skåne i jämförelse med den i Mellansverige vid
den tiden får främst ses mot denna bakgrund. Många myrjordar har på det
sättet så småningom utarmats på växtnäring, vilket ofta inte betraktas i
tillräckI Ig omfattning.

TillräckI i9 och väl avpassad växtnäringstillförsel är inte bara betydelse
full för själva utfallet i växtodlingen. En rationell husdjurssk5tsel
kräver ett hög- och fullvärdigt foder med gynnsamma halter av protein-
och mineralämnen, vilket kräver speciell uppmärksamhet vid odl ing på
myrjordar med av naturen ofta undermål igt kalk- och växtnäringstillstånd.

Per,"'!,~.n.e.nt, iilö,d.s.l..ifl9,sf.~r.s.~k ,an 1~~2.t.. .~r. .19~O~", v, i d. ,F,] ,a.~u l t,~ r.-,l,ä,~•.R.3.-,8,002

EgnQ~~H21~t!

Till och med år 1971 har handelsg5dselgivorna av P, K och N bestämts
av stallgödselns innehåll av dessa växtnäringsämnen. Från och med
1972 när ny växtföljdscirkulation börjar skall mera rel istiska och
till resp. gröda avpassade mängder handelsgödsel användas.
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R3-8002. Permanent g5dsl Ingsf6rs8k anlagt ~r 1904 vid FlahuJt,
F-län. nr 301/04

R3~8002. il long~Y'cu3-t·i.ng u: ia-ial.
No F 301/04, ExpeY'imental

at Z-t; .7.904 Il

36 ton/ha stg

12 ton/ha 5tg
12 ton/ha m1:nux>e

Gö?sl i~5J:

Eerti.l i zat.i.on

A. Utan gödsl ing
Without feY'tilizer

8. Fosfor (p)
Phoephox-oue

C. Kal ium (K)
Potaeeium

1. Korn
Bax'ley

2, Grönfoder
Gr-een [odde»

3. Korn (insådd) 12 _11-

Barley (with re-seedJ
D. p + K

P + K

E. P + K + kväve {N}
p + K + nits-oqen (N)

r. i giva E + t giva G =
l (P+K+N)+ ~ stg
l§ supply of E' -i- ~ supply
Of G ~ (P+K+N)+ t manVJ~e

G. Sta l l qddse l (stg) ""
72 ton/ha och växtföljd
Nanure 72 txm tha trot.at ion

4. VaIl I
Paetiure 1-

5. Vall II
Paetiure II

6 • Vall II!
Pasture .lIT

Summa
Sum

72 ton/ha s tg
72 tonlha manux>e

Resultatet fr~n detta försök har tidigare redovisats av Lagerquist
(1969).

Sk i l l naden i kalktillståndet mellan 01 i ka slags rny rj o rda r är stor och
för att fastställa kalkbehovet erfordras det i al l mänhe t en kemisk
undersökning. Endast när det gäller sådana jordarter som kalkgyttja.
snäckgyttja och agtorv med naturl igt goda kalktis5tånd är en kemisk
analys överflödig,

En konventionell ph-bes tärrn lru; utgör t allmänhet inget säker t mått på
kalktillståndet på organogena jordar. Det hävdas dock att om pH-värdet
överstiger 6.0 föreligger det i allmänhet inget kalkbehov. Det viktigaste
undantaget utgör nyodlade gyttjor i vilka ofta en efterföljande oxidation
av svavel kan orsaka en kraftig redukton av pH-värdet.

På organogena jordar erhålles en bättre uppfattning om kalkningsbehovet
genom en bestämning av nettokalkmängden - eac kg per ha i matjordslagret 
eftersom denna analysmetod även tar hänsyn till mängden lätt oxiderbart
svavel. Enligt erfarenhet från resultat av kalkningsförsök sam utfördes
i början på 1900-talet äl- en ne t toka lkmänqd på 4000<"7000 kg CeO per ha
tillfyllest för en vanlig växtodling. Det kan amellertld på goda grunder
antas att dessa gränsvärden ej hänför sig till sådana kalkkrävande grö
dor som klöver. oljeväxter, korn och vete.
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I Norge kompletteras en pH-bestämning med en kalciumanalys vars värde
sedan omräknas taO kg per ha. Understiger denna mängd 2500 kg bedBrns
det alltid fBrel Igga ett kalkbehov.

I sammanställning från sor t f ör s ök i havre och korn f rarnq å r klan dessa
båda grödors olikhet i tolerans av kalkbehov (tabei"j 1),

Rent allmänt kan det också göras det generella kons t a t e ran de t att på
en organ0gen jord kan accepteras ett lägre pH-värde än på en fastrnarks
jord med hänsyn till fosforns växttillgängi Ighet, vilket I sin tur kan
hänföras till ett lägre Innehåll av aluminium och Järn på de organ0gena
jordarna.

Tabell 1. Jämförelse mellan korn och havre pA organogena jordar Aren 1945-59

Table 1. Compairi.trion betsaeen bax-Leg and oatie on ovqanic BOaS (194f)'-5,9)

pH

Antal försök

Numaer oj' ta-ial.e

D

Korn/BaxJZey / Havre/Oa"t:,s/

< 4,5
4,5-4,9

5.0-5,4
:> 5,5

6 14 28

50 23 25
81 28 29

96 29 2.9

r: 11 sel

När det gäller stallgödsel torde rent allmänt kunna & att den har
sitt största värde på f as tmarkajorda r , Dä rmed inte sagt, att myrjordar
inte skall tillföras stallgBdseJ. Försök frAn Giss lås och Flahult visar
tydl igt goda gödsl ingseffekter av stallgödesI. p~ myrjordar betalar sig
s ta l l qöd se l i allmänhet bäst t i l l po ta t l s , ro t f ruk t e r , grönfoder och
va Ilar.

Flertalet myr jordar har stort behov av både fosfor- och kal iumgödsl lng.
I många fall saknar de praktiskt taget något eget förråd, varför all
fosfor och kal lum för täckande av grödornas behov måste tillföras i form
av handelsgödsel. Behovet av kvävegödsl ing på myrjordar väx l a r mycket
starkt med jordart, gröda och kl Imatförh&llanden och mikronäringsHmnes-,
frågor intar också en framskjuten plats i myrjordarnas gödsl log.

Mot bakgrunden av det ringa innehAIlet av fosfor och kal ium uppvisar för
söksresultat från myrjordar ett genomgående klart positivt samspel mellan
dessa ämnen och lönsamheten av tillförseln har klart bekräftats i bl a
försöken p~ GisselAs och Flahult (tabell 2 och fig. 1).
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Tabell 2. R3-8002 Flahult. G8dsJ ing vid hel giva medeltal per ~r

~1

Tablc 2. R2;-8002 Fl.ahul:t , Eect.i l-i zat-ion UI aueraqe yeax/

P K N
Kg/ha Kg/ha Kg/ha

20 60 40

-- .... '* ~
, ~. """-'1' I ",.~"~~

12

Re l. skörd

400

2390n' ')':1",0
l,~l-I

l l

I I
! !
! i

I
l !

lJ ... 1.. 1 ,J
NPK ~NPK Stg

·lStg
PK

1740

fl I

I ! I

Kp

1070

o

l

860 I !

I
670 I

I l

JI Lo

100 --

300 -

200

Fig. 1. R3-8002 Flahult. Avkastning 1904-78. (ske/ha)

Fig. 1. R3-B002 FZahuZt. YieZd 1904~?8 (erop unit)

Fosfor

Eftersom myrjordarna i regel inte har nämnvärda fosf ortnänqder , måste
tillförseln minst anpassas till grödornas upptagning. Det f8rtjänar
även att påpekas att till mossBtorvjordar bör ges större mängd än till
kärrtorvjordar. I Norrland synes det vara klokt att även pA kärrtorv
jordar använda de h8gre givorna. Vid insådd av slåttervall kan med f8r
del tillföras så mycket att de två efterföljande årens vallar får sina
behov täckta. Till äldre vallar måste man tillämpa 8vergödsl ing med i
allmänhet goda utslag. På myrjordar har erhållits 1lkvärde effekter av
superfosfat och av thomasfosfat och när kalktillståndet varit svagt ger
som bekant det senare gödselmedlet ett bidrag till underhål lskalkningen,
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Kal lum, ~

Rena myrjordar innehåller endast obetydliga mängder kal Iurn , men snart
som det f6rel igger Inblandning aV'mineraljord gynnas markens kal iumsltua
t i on avsevä r t ,

För flertalet organogena jordar gäller att man maste tillf6ra minst sA
mycket kal ium som motsvarar den aktuella grödans behov. Liksom i fråga
0111 fosfor är f ör.r ådsqöds l ing t i 11 vallar vid insådd att rekommendera.
Kal l um utlakas dock lättare än fosfor, varför f ör r ådsqöds l ingen ej bör
beräknas för mer än ett år utöver insåningsåret. I vissa fall när genom
släppllgheten är extremt stor kan årlig gödsling bl i aktuell. För äldre
vallar är man hänvisad till årl19 övergödsl ing~ vilken j iksom f6r fos
for kan utföras på hösten.

Sambandet mellan kal l urn och köldresistens har bl a också försöken på
Gisselås entydigt bekräftat. Resultaten från ett kal iumgödsl ingsförsök
I Abborr t räsk i BD-län ger en värdefull information om kal i umqöds l ing
till vall på myrjord. Det kan fastslås att den årliga givan 160 kg K
per ha och år har gett det största skördeutbytet samt att engångsgivor
för en 6-årsperlod visat en klart underlägsen effekt 1 jämf6relse med
årl ig gödsl in9 80 kg K per ha. Givans storlek sammanfaller väl med de
norska kal i umg6ds l ingsrekommendationerna till vall (fig. 2).

REL. SKöRD
ReL Yi.el-d

130

120

110

100

80

60

80 KG/HA K

ÅR
Yea»

1964

GÖDSLING 480
/t'ert'l l.i sation

1970

L!80

1975

L!8O KG/HA K

Fig. 2. Engångsgiva kontra år! Ig kal l umqöds l l nq , myrjord R3-4oo4 Abbor r-
träsk, BD-län. Skörd vid årl ig giva 80 kg/ha K~100

F'ig. 2. FertiUzation every ei« yeaX' conbira annual. applicatrion on oX'ganio
eoi/le, Yie'l.d at annual. amount: 80 7<g/ha~l f{:::::;:·ez.. number 100
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Kväve

På gyttje- och kärrtorvjordar i södra och mellersta Sverige bör kväve
ej tillföras till strAsäd och till skyddssäd vid vall insAdd. Mossetorv
jordarna har lägre kvävehalt och i regel långsammare omsättning än de
två förstnämnda jordarterna, varför en kvävegödsl ing till även stråsäd
ofta kan bl i aktuell.

I Norrland får man p~ grund av den långsammare kväveomsättningen i mar
ken räkna med kvävet i 11 förse l på samt 1 iga my r j orda r och i ungefä r sarruna
utsträckning som mossetorvjordar i Sydsverige.

Manganbrist är ganska vanl ig i Sverige. Man finner bristsituationer på
de allmänt näringsfattiga mossetorvjordarna och särskilt om de är för
starkt kalkade. Kärrtorvjordar med högt pH-värde (CaC02-ha l t iga ) upp
visar praktiskt taget alltid manganbrist och detta förnållande bör för
Norrlands del vara aktuellt i Storsjöområdet.

På myrjordarna bör man alltid tänka på att på våren packa till dem med
en tung vält för att säkra vattentransporten från de undre Jordlagren.
Detta är särskilt viktigt på jordar med benägenhet för manganbrist.

Brist på koppar uppträder ofta på näringsfattiga mossetorvjordar. De
kalkrika kärrtorvjordarna l ider också ofta av kopparbrist, dock inte
samma omfattning som av manqanb r l s t . Kopparens benäqenhe t att bilda
komplexföreningar med organiskt material är väldokumenterad. För Norr~

lands vidkommande är det speciellt i Inlandet som bristsituationer upp
träder och de under 19$0 startade koppa rqöds I i nqsf ör söken l vall i norra
distriktet kommer ytter! Igare att belysa och vidga vAra kunskaper om
koppargödsl ingsbehovet till denna för Norrland så viktiga gröda.

Bor

Borbrist är lika vanlig på myrjordar som på andra slag av jordar och
jordanalysen får ge vägledning för borgödsl ingens uppläggning. Med hän
syn till myrjordarnas i allmänhet stora genomsläppl ighet kan Inte någon
förrådsgödslingsprincip tillämpas.

LI t te ra tur :

Lagerquist, R. 1969. Rapport från ett långtidsförsök vid Flahult, Jön
köpings län. Riksförsöksserie R3-8002, 1904-1965. Rapporter
från avdelningen för växtnärlngs!ära nr. 14, Lantbrukshög~

skolan Uppsala.



26

Matjord
Top soil

1"11 1978
'flit

..
ManUl?e

Fig. 3. R3-8002 Flahult. Göds1 ingens inverkan på pH-värdet i matjord
och alv

Fig. 3. R3-8002 FZahuZt. InfZuenoe of fe~tiZization on pH-value in
top soiZ and g~ound



Tabell 3. Inflytande av g6dsi ing på maqnes lurnt I l l s t ånd och organiskt
kol (R3-8002)

TabLe 3, .lnj'Zuenoe oj' j'erti Lizatrion om maqneeiumetiatue and o:r(Jan"~(JJ
matrter (R~~-8002)
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Analys
Ana"Lysis

År
Yea.Y' O p K PI<. NPK

kNPK
1 stg Stg

Mg-AL 1966

1971

1978

~,~)2r.:! L1:!R_sq,.i y
14 8 14 11

18 9 16 10

18 9 10 9

9
10

9

12

13

14

17

19

25

1966 72

1971 90

1978 27

86

70
'14

83

50
19

83

49
16

lOS

85

19

69

95
28

Org. C 1966 7p1

1971 '7 p4

1978 9~O

7p6 '7,5 7"i.;,

6?8 8~5 8,3
9v1 8?6 8,,9

7,5 l3 ~ i~ 8,4

'7.5 (3 (.2 8,7
10,0 8 p '7 11.• 3
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Tabell If. Inverkan av 9(')dsling på fo sf cr> och ka l Iumt i l l s tånde t i
matjord och alv (R3~8002)

Table (]. Inf'iuence of fey'tiUzation on "the phoephorue- and potaBErium
etatue in top BOa and g:t'Ound (R3-B002)

Analys Är
AnalyBis Yea1" o p K NPl\

~, NPK
~ stg Stg

P-AL 1966

1971

1978

.~a.!J2.r~ LTgy_8,'!.i]i
1~4 8,4 1~1

2,4 11,8 2,,4

2.0 14,4 5.6

5.8
10 t 6

16;1

1966 18

1971 26

1978 18

29
42

lt5

l S
20

30

27
40

50

23

38

51

29
34

35

22

30
32

P-AL 1966

1971

19'78

~1:!..LG?!:,,(),!:!-ng;

O~5 0,6
2,4 3,Q
1.9 ·t2~2

5.2
"fl .4

a.4
3,0

10,0

p-Hel 1966 7

1971 12

1978 19

8

'/2

43

6

19

'I

18

37

5

14

31

K-AL 1966

1971

1978

.t1a.!.J2r.~.!}p'y,_8!?-'{J)
5,0 5.0 11,0

7,0 5,5 13 t5

9~5 9~5 14,0

K-Hel 1966 30

1971 25

1978 30

30
20

30

40

35
40

30
30
50

30

20

35

40

20

32

30
25
40

K-AL 1966

1971

1978

A1'y LG'!:p'!:!!"eJl

6,0 4,0 44,0

5,0 5,0 26,0

],0 6,5 19,5

11 •o
9,0

12,5

6,0

6,0

8~O

1966 20

1971 10

1978 35

10

10.

35

SO
30

55

1Q

20

47

10

10

35

20

10

30
15

37
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SUHMARY

Organlc 501l~ constitute a very heterogeneous category with a great
variation in the demand of f'e r til lza t lcn , Genera l l y the se so i l s are
more poot in plant nutrlents than mineral5011s,

The variation in the status I f lime is a l so great and a cheml ca l
analysis is requlred to determine the level 'of l ime. The general de
termination of the pH-value has its 1 imitations. if sulphur is pre
sent the mothod of linet lime arnoun t!' wl l l giva a better de.sc r i p t l en
of the l iming requirement than the pH-value. When the value amounts
to 4 000-7 000 kg GsO pro hectare most erops will have a favourable
growth.

Results from field trials carrled out on ofganic sails with diffe
rent crops indicate great effects of farmyard manure appl led.

Most organ!c soils have a great Meed of fertil ization with both phos
phorus and potassium and in many cases the supp1y of these plant
nutrients is very rsstrlcted. The best results are abtained by snnua1
app l l ca t lon s ,

The requirement for nitrogen fertil ization varias censiderably dep-.
ending on such factors as soil typa, crops and el Imatic conditions.
In the south part of Sweden usually salIs rlch In nitrogen have no
need of nitrogen fertil ization but in the north district nitrogen
app l i ce t lon can be reccmmended dur lnq such c l rcumstanc es do to low
ac t lv l tv In mineral l sa t i on ,

The requlrement for trace elements such as manganese, copper and
boron is pronounced in,many organlc sorls.
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130
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1980

1980

1980

1980
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M-ineval n-itn-oqen ,in cul.t.ioated 80US in the Swedish
proirincee of Halland and Uppland.

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

Control of yield and protein in aereals by nitrogen
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Peder Wesrn och Jan Persson: Havrens kväveupptagntng
från oj l ka djup i en styv lera.
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