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. Försöksserien (R3-2114) omfattade 25 fastliggande försök mellan 
åren 1978-85. De var placerade i två lan, C och R. 

. Försöksplanen bestod av tre led: utan kvave, normal kvävegiva och 
kvävegiva anpassad efter mineralkvaveförrådet i marken (min-N). 

. Markens mineralkvaveförråd bestämdes tidigt på våren och på hösten 
efter skörd. 

. Den högsta skörden erhölls genomgående i det normalgödslade ledet. 

. Skördenivån i nollrutorna var ungefär lika, men gödslingseffekterna 
var större på styv jord (-r,15% ler) an på lätt jord (<15% ler) samt 
större i R-lan an i C-lan. 

. Min-N-värdenas variation på våren var stor (18-179 kg/ha N) mellan 
de olika försöken. 

. U in er al kvave förrådet på våren var större på lätt jord an på styv 
jord i R-lan, medan det omvända förhållandet rådde i C-lan. 

. Under vinterhalvåret ökade mineralkvaveförrådet mer på styv jord an 
på lätt jord. Om tillskotten under vintern antas vara lika stora 
tyder detta på större utlakning p$ latta jordar. 

. Det fanns inga tydliga tendenser till stigande eller minskande 
min-N-varden med tiden. 

. I medeltal skedde ett nettotillskott på c:a 15 kg/ha N mellan höst 
och vår. 

. Inget klart samband kunde konstateras mellan grundskörden för vår- 
stråsäd och mineralkvaveförrådet på våren. 



INLEDNING 

För att öka kunskaperna om markens mineraliska kvaveförråd (min-N) och 
dess betydelse för grödan startades 1978 en försöksserie benämnd 
"Fastliggande försök för gödslingsprognos för kvave" (R3-2114). Serien 
tillkom som ett led i utvecklingsarbetet med prognoser för N-göds- 
lingen. Resultaten från denna försöksserie redovisas i det följande. 

Försöksplanen omfattade tre led: 

A. Utan kvavegödsel. 
B. Normal kvävegiva. 
C. Mineraliskt kvaveförråd på våren + kvave; summan = led B (benämnes 

i fortsättningen "anpassad N-giva"). 

Kvävegivan i led C anpassades efter markens innehåll av mineraliskt 
kvave på våren till l m djup, så att summan av mineralkvavemangden 
(min-N) och gödselkvavemängden blev lika stor som gödselkvavemangden i 
led B. 

Den mest relevanta jämförelsen mellan led tar hänsyn till min- vår) 
aven i led A och B. Man får följande uppställning: 

Led - Mark-N Gödsel-N 
A min-N (vår) 
B min-N (vår) + normal N-giva 
C min-N (vår) + normal N-giva - min- vår) 

Den totala kvavemangden kommer således alltid att vara större i led B 
an i led C. 

Inga samrutor utlades. I Skaraborgs lan kompletterades dock planen med 
en upprepning för led B. 

Försöken följde det aktuella skiftets växtföljd. Följande kvävegivor 
användes i led B: 

vårsäd 80 kg/ha N 
Höstvete 90 " 
 östr råg 75 " 
våroljeväxter 100 " 
Potatis 100 " 
Vall 60 " per skörd 

Allt kvave tillfördes med kalksalpeter som övergödsling på våren. 
Samtliga skörderester nedbrukades på den ruta dar de producerats. Enda 
undantaget var insåningsgrödans halm, som bortfördes. 



Växtnäring, förutom kvave, tillfördes i erforderliga mängder. Försöken 
följde i övrigt skiftets normala brukning. 

Vid utläggningen av försöken togs ett generalprov av matjorden för 
markkarteringsanalys och jordartsbestamning. Mängden mineralkvave i 
jorden ner till en meters djup bestämdes skiktvis i alla försöksled 
vår och höst. Profilen delades i fem skikt om vardera 20 cm och mang- 
den ammoniumkvave och nitratkvave i varje skikt fastställdes. Jord- 
provtagning skedde på våren efter tjällossningen och på hösten efter 
skörd. 

Skördeprodukterna analyserades med avseende på innehåll av Kjeldahl- 
kvave och beträffande oljeväxter aven råfett. Dessa analysresultat har 
dock inte utnyttjats i denna rapport. 

I försöksserien ingick sammanlagt 25 försök som var koncentrerade till 
två geografiskt begränsade områden, Uppsala lan (C-län) och Skaraborgs 
lan (R-län). 13 försök lades i C-lan, varav 7 i Tierpstrakten och 6 på 
Ultuna egendom. 12 försök lades i R-lan, i närheten av Skara och Lid- 
köping. Vidare placerades, inom respektive lan, ungefär halften av 
försöken på lätt jord ( ~ 1 5 %  ler) och halften på styv jord (~15% ler). 

Försöksserien pågick åren 1978-85. Skörderesultaten redovisas endast 
för åren 1978-82 då antalet försök 1983 och 1984 bara var tre respek- 
tive två. Jordanalysresultat redovisas t o m våren 1985. 

Efter två år hade tre försök kasserats (två i C-lan, ett i R-lan). 
Under försöksperioden kasserades, av skilda anledningar, aven fyra 
försöksskördar i R-lan (två i konservarter, två i havre). 

I tabell 1 visas antalet skördeår för de olika grödorna under försöks- 
perioden. Stråsäd, framförallt korn och havre, har dominerat starkt 
(90% av skördeåren). I C-lan förekom aven träda i ett försök 1980. 

För att kunna slå samman samtliga försök oberoende av gröda och anda 
få jämförbara skördesiffror har omräkning skett till skördeenheter per 
hektar (ske/ha). Torrsubstansskörden har därvid multiplicerats med 
följande varden: oljeväxter= 1,97, vete= 1,17, råg= 1,16, korn= 1,15, 
havre= 1,00, potatis= 0,96 och hö= 0,60. 



Tabell 1. Antal skördeår för de olika grödorna i C- resp. R-län åren 
1978-82 

Table 1. Number of different crops during 1978-82 

Län/Province/ 
Gröda/Crop/ C R Tot . 

Korn/Barley/ 
Havre/Oats/ 
~årvete/~pring wheat/ 
Höstvete/Winter wheat/ 
~östråg/~inter rye/ 
~årraps/~pring rape/ 
vårrybs/spring turnip rape/ 
Potatis/Potatoes/ 
Vall/Ley/ 

Försöksplatsernas fördelning på mullhalt och lerhalt framgår av tabell 
2 .  Uppgift om jordart saknas för ett försök. Den dominerande mullhal- 
ten var 3-60 org. substans (rnmh). 10 försöksplatser hade jordar med 
lerhalter C150 medan resten hade högre lerhalter. 

Tabell 2 .  Försöksplatsernas fördelning på mullhalt och lerhalt 
Table 2. Number of trials on soils with different humus and clay 

contents 

pH-värdena, bestämda i vatten, varierade mellan 5,7 och 7,l. Median- 
värdet låg på 6,4. 

För att £5 en allmän uppfattning om nederbördsförhållandena under för- 
söksperioden återges i tabell 3 nederbördssummorna kvartalsvis för de 



olika försöksåren. Uppgifterna kommer från SMH1:s matstationer i Upp- 
sala och Skara. 

Normalt ar nederbörden högre i Skara an i Uppsala. Under denna för- 
söksperiod har förhållandet dock varit det omvända. I Uppsala har tre 
av de fem försöksåren fått mer nederbörd än normalt medan i Skara fyra 
av de fem försöksåren fått mindre nederbörd an normalt. Av tabellen 
framgår också att hösten och vintern 1978/79 var torr samt att två 
höstar, 1980 och 1981, var nederbördsrika. 

Tabell 3. Nederbörden i mm vid två platser under perioden 1978-82 
(SMH1:s månadsöversikter) 

Table 3. Precipitation in mm at two places during 1978-82 

Normalt 
Plats  åna ad År/~ear/ Normal 
Place Month 1978 1979 1980 1981 1982 1931-60 

Uppsala jan-mar 
apr- jun 
jul-sep 
okt-dec 

Skara jan-mar 
apr- jun 
jul-sep 
okt-dec 

RESULTAT 

Skörd 

Tabell 4 visar skörderesultatet för varje försöksår i respektive led. 
Siffrorna utgör medeltal för samtliga grödor och ar uttryckta i skör- 
deenheter per hektar. I tabell 5 har medeltalsskördarna för åren 
1978-82 uppdelats på lan och jordart. För att kunna jämföra skörde- 
siffrorna med motsvarande varden för mineralkväveförrådet på våren har 
dessa sistnämnda varden satts inom parentes i båda tabellerna. Mängden 
min- vår) är uttryckt i kg/ha N (ammonium + nitrat) ner till 1 m 
djup. 

De lägsta genomsnittliga skördarna erhölls efter den nederbördsrika 
sommaren 1980 trots ett relativt högt min-N-värde på våren (tabell 4 ) .  
I tabellen kan man vidare se att grundskördarna var lägst de tre sista 
åren och att normalt kvavegödslade led under dessa år gav dubbelt så 
hög skörd som ogödslade. 



Inom varje är rangordnar de tre försöksleden sig sinsemellan på samma 
satt såval beträffande skördesiffrorna som min-N-värdena. Enda undan- 
taget utgör min-N-värdena 1978. De höga min-N-värdena vid försökets 
start beror på gynnsamma förfrukter (träda i 2 försök, konservarter i 
3 försök) . 

En statistisk analys visade att skillnaderna i skörd mellan leden var 
signifikanta på 5%-nivån med undantag av jämförelsen mellan led B och 
C år 1979. 

s in er al kvave förrådet på våren var i genomsnitt för de fem försöksåren 
ungefär lika stort i de tre leden medan genomsnittsskörden var 87% 
större i det normalgödslade ledet och 52% större i ledet med anpassad 
kvävegiva jämfört med ogödslat led. 

I tabell 5 ser man att skördenivån och gödslingseffekten var större på 
styv jord an på lätt jord samt större i R-lan an i C-lan. 

Vad beträffar min-N (vår) var dessa varden större på lätt jord an på 
styv jord i R-lan, medan det omvända förhållandet rådde i C-lan. 

 ine er al kvave förrådets variationer 

Mängden mineralkvave på våren uppvisar stor variation mellan försöken. 
 ånga olika faktorer påverkar storleken på förrådet. I tabellerna 6 
och 7 redovisas medeltal för mineralkvaveförrådets storlek på hösten 
och efterföljande vår med hänsyn tagen till olika faktorer. 

Vid normal kvavegödsling (led B) fanns det på hösten efter skörd i 
genomsnitt ca 10 kg/ha N mer i jorden an i det ogödslade ledet (tabell 
6). P; våren hade skillnaderna mellan försöksleden halverats samtidigt 
som mängden kvave hade ökat med ca 15 kg/ha. 

För min-N(höst) erhölls statistiskt signifikanta skillnader på 5%- 
nivån mellan led A och B samt mellan led B och C, dock ej mellan led A 
och C. Min-N(vår) i de tre leden uppvisade inga signifikanta skillna- 
der. 

Variationen i min-N var stor beroende på vilken gröda som odlats nar- 
mast före provtagningen. Speciellt höga min-N-varden uppmat-tes efter 
konservarter, potatis och trada. Under hösten och vintern skedde ett 
nettotillskott av 10-15 kg/ha N utom efter konservarter och trada dar 
istället en minskning av mineralkvaveförrådet från höst till vår in- 
träffade. Eftersom en viss mineralisering sker aven på hösten efter 
skörd måste kvaveförlusterna under vinterhalvåret i dessa fall ha 
varit betydande. 

I tabell 7 har medeltalen för min-N grupperats efter lerhalt, mullhalt 
och lan. För att minska variationen något har endast sådana försök dar 
närmast föregående gröda varit stråsäd eller oljeväxter tagits med. 



Av tabellen framgår att latta jordar ((15% ler) har högre min-N-varden 
på hösten an styva jordar ( ~ 1 5 %  ler), men att skillnaderna utjämnas 
under vintern. Vidare kan man utläsa att med ökad mullhalt stiger mar- 
kens mineralkvaveförråd samt att min-N på våren ar något större i 
C-lan an i R-lan. 

Under vinterhalvåret ökar inte mineralkvaveförrådet lika mycket på 
latta jordar som på styva jordar (tabell 8). Förändringarna under 
vinterhalvåret ar resultatet av såväl tillskott som förluster. Om lika 
stora tillskott förutsätts i båda jordartsgrupperna innebar detta att 
förlusterna under vinterhalvåret ar störst på de latta jordarna. 

Höstarna 1980 och 1981 som var regniga (jfr. tabell 3) medförde ett 
minskat nettotillskott av kvave aven på styva jordar. Hösten och vin- 
tern 78/79 var betydligt torrare an normalt vilket innebar att kvave 
ansamlades i marken. Speciellt märkbart var detta på latta jordar. 

Tabell 8. Differensen (diff.) mellan min- vår), v, och min-N(hÖst), 
h, året innan, kg/ha. Lätt jord och styv jord 

Table 8. The di£ ference (dif f. ) between spring min-N (v) and autumn 
min-N (h) last year, kg/ha. Coarse textured soils and fine 
textured soils 

Ar 415 % ler /clay/ 215 % ler /clay/ 
Year h v diff. h v diff. 
78/79 4 3 5 6 +l 3 3 8 5 4 +l6 

För att få en uppfattning om hur min-N-värdena kan variera i tiden 
visas figurerna 1-4. 

I figur 1 visas växtföljdens betydelse för markens mineralkvaveförråd 
i två försök på sandjord i C-lan. I det ena försöket ingick en trada 
1980, vilket fick till följd att min-N-värdena sköt i höjden. Denna 
effekt kvarstod våren 1981 och påverkade aven havreskörden detta år. 
Försöket med trada gav då i medeltal för de tre försöksleden 1260 
kg/ha större skörd an försöket med enbart stråsad i växtföljden. 

Figur 2 belyser jordartens inverkan på mineralkvaveförrådet. TV: för- 
sök i C-lan med enbart stråsäd (korn, havre och vårvete) i vaxtföljden 
jämförs. I försöket på sandjord (nmh sv1 Sa) ligger min-N-värdena 
genomgående något högre samt varierar mer an motsvarande varden i för- 
söket på lerjord (m£ SL) . 

Vid en jämförelse mellan lanen visar figur 3 skillnaden mellan två 
försök med stråsadesvaxtföljd på mellanlera. Försöket i C-lan visar 
genomgående högre min-N-varden an försöket i R-lan speciellt på våren. 
De höga värdena i början av perioden beror på förfrukten (trada och 
konservarter) . 



Slutligen visar figur 4 ett exempel på hur kvävegödslingen påverkar 
mineralkvavevardena på våren. Kurvorna representerar två försöksled, 
ogödslat och normalgödslat, och ar medeltal av två försök i C-lan på 
mellanlera och med samma växtföljd 1977-1984 (träda, vårvete, korn, 
havre, korn, havre, korn, havre). Kurvan för det normalgödslade ledet 
ligger hela tiden högre, men skillnaden ar inte speciellt stor. 

~ågra definitiva trender i tiden avseende min-N, vare sig stigande 
eller avtagande, kan inte konstateras. 

Som tidigare nämnts har jorden i försöken analyserats skiktvis ner 
till en meters djup med avseende på nitrat- och ammoniumkvave. I 
figurerna 5 och 6 redovisas resultaten från vårprovtagningarna upp- 
delade på lan och jordartsgrupp. 

I C-lan var totalmangden mineralkvave större i styva jordar an i latta 
jordar medan det omvända förhållandet rådde i R-lan (jfr. tab. 5). Det 
var härvid nitratkvavemangden som varierade medan totalmangden ammo- 
niumkvave var tämligen konstant. 

I båda lanen minskade ammoniumkvavemängden med skiktdjupet. I R-lan 
kan man se att en nedlakning av nitratkvave i profilen ägt rum på 
lätta jordar medan på styva jordar en kraftig minskning av både 
nitrat- och ammoniumkvaveförrådet sker ju djupare ned i profilen man 
kommer. 

DISKUSSION 

Andra undersökningar har visat att det finns ett samband mellan 
gödselkvävebehov och min- vår) (Mattsson & Anderson, 1984). 

Om man vid gödslingen vill ta hänsyn till markens kvaveförråd ar det 
säkrast att göra min-N-bestämningen på våren. Av tidsmässiga skal vore 
det dock Önskvärt att kunna göra provtagningen redan på hösten. I 
figur 7 visas det linjära sambandet mellan min-N (höst) och min-N (vår) 
i det försöksmaterial som har föreligger. Sambandet har ett r2-värde 
på 0,67 och antyder att höstprovtagning skulle vara möjlig. 

Vad betyder min-N-värdet på våren för skördens storlek? I figur 8 
visas sambandet mellan skörd och min- vår) för vårstråsad i det icke 
kvavegödslade ledet A. Regressionsmodellen hade utseendet y = a+bx+cx2 
dar x = min- vår), kg/ha och y = kärna, kg/ha. Även om regressions- 
kurvan antyder ett samband ar emellertid spridningen stor. 

Motsvarande regression men med min-N(höst) gav ett r2 -varde på 0,31. 
Det ar alltså något högre an r2-värdet med min-N(vår). ~ågon nara till 
hands liggande förklaring till skillnaden finns inte. Möjligen kan 
följande skal anföras. Markens mineraliseringsförmåga har stor betyd- 
else för skördens storlek. Höstprovtagningen gjordes efter skörd då 
mineralkvaveförrådet åter börjat öka efter ett minimivärde några vec- 



kor före skörd. Min-N(höst) kan därvid tankas spegla olika jordars 
mineraliseringsförm~ga bättre an min- vår). P; våren har sådana dif- 
ferenser suddats ut genom tillskott och förluster under höst-vår 
perioden. 

I medeltal för åren 1978-82 skedde ett nettotillskott på cirka 15 
kg/ha N, raknat mellan de båda provtagningstillfallena. Eftersom koef- 
ficienten för x-termen i regressionsekvationen (figur 7) är mindre an 
ett, måste aven förluster ha skett, främst i form av utlakning. Men 
denitrifikation kan inte uteslutas framför allt inte på de styvare 
jordarna. Vid mycket höga min-N-varden på hösten (>l35 kg/ha N) blev 
förlusterna större an tillskotten och nettoresultatet på våren blev 
således negativt. 

SUMMARY 

. We have conducted a series of field experiments including 25 long- 
term experiments during the years 1978-85. They were situated in the 
provinces of Uppsala (C) and Skaraborg (R) . 

. The design comprised three trea'cments: without nitrogen, normal 
nitrogen rate and ni-trogen rate adapted to soil mineral nitrogen 
(min-N) . 

. Soil mineral nitrogen was determined in spring before sowing and in 
autumn after harvest. 

. Normal nitrogen rates resulted constantly in the largest yields. 

. Yield levels on zero N plots were approximately equal but the fer- 
tilizer effects were larger on fine textured soils ( A 5  % clay) than 
on coarse textured soils (<l5 % clay) and they were larger in the 
province of Skaraborg than in the province of Uppsala. 

. Spring min-N ranged from 18 to 179 kg/ha N between the different 
trials. 

. Spring min-N was larger on coarse textured soils than on fine 
textured soils in the province of Skaraborg while it was the con- 
trary in the province of Uppsala. 

. Min-N increased during the winter, the most in the fine textured 
soil group. This indicates a larger leaching on coarse textured 
soils if the assumption that the increments of N during the winter 
are equal in the two groups. 

. There were no obvious tendency towards increasing or decreasing 
min-N-values with time. 



. On average a net increase of approximately 15 kg/ha N from autumn 
until spring occurred. 

. There was no evident relationship between yields of spring cereals 
on zero N plots and spring min-N. 
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Tabell 4. Skörden omräknad till skördeenheter per hektar (ske/ha) för de tre 
leden, åren 1978-82, sdmt motsvarande värden för min-N (vår), kg/ha, 
inom parentes. Hela materialet 

Table 4. Yield (crop units/ha) during 1978-82 and spring min-N, kg/ha, withiri 
parentheses. All experiments 

-- -- -P 

M e d e l t a l / A v e r a g e  
F o r s " k s 1 ~ d  1 9 7 8  1979 1980 1981 1982 1'178-ri2 -- --.-p ~ 

T r e a t m e n t  cke/tia r c l .  s k g h a  r e l .  s k e / h a  rcl. ske/i ia r e l .  s k a / h a  rel. ske/ho r 5  .- - 

R .  U t a n  kväve  L660 100 2600 100 1960 100 2010 100 l 9 7 0  1 0 0  2240 111'3 
w l t h o u t  nitrogen 

1661 I51 l  (491 1431 141 1 1501 

H . N o r m a l N - - g i v a  4330 153 417« 158 3800 194 4330 216 4360 222 41'30 Iii7 
N o m 1 1  N - r a t e  

(SH1 1581 151 1 (501 1441 i541 

C . A n p a s ~ d d N - g l v a  1290 124 3580 137 3090 I i 8  3520 180 3470 1 7 7  141« 152 
A d a p t e r 3  N - r a t e  

1591 ( ' i l )  1541 1471 1431 151 l  



Tabell 5. Skörd, ske/ha. Medeltal för åren 1978-82 uppdelade på lan och jordart, 
samt motsvarande varden för min-N (vår), kg/ha, inom parentes 

Table 5 .  Yield, crop units/ha, in two different provinces (C, R) and at two 
different soil types. Spring min-N, kg/ha, within parentheses 

- 
C-län R - l ä n  
, J o r d a r t s g r u p p / s o i l  group/  J o r d a r t s g r u p p / s o i l  group/  

Fbrsr ikc led  L ä t t  S t y v  L ä t t  S t y v  ~ i t t  S t y v  
T r e a t m e n t  c m r s e  F i n e  C o a r s e  F i n e  - C - l ä n  R- l in  . C o a r s e  F i n e  

A. U t a n  kväve 2030 100 2270 100 2380 100 2260 100 2150 100 2320 100 2210 1 0 0  2270 1 0 0  
Withoot  n i t r o g e n  

( 4 8 )  ( 5 1 )  (571 ( 4 1 )  ( 5 0 )  ' 149) ( 5 3 )  ( 4 6 )  

B . N o r r n a l N - g i v a  3450 170 4090 l 8 0  4050 170 4620 205 3770 175 4340 187 3750 170 4360 192 
m r m a l  N-ra te  

(491 (591 ( 6 3 )  ( 3 8 )  154) ( 5 0 )  ( 5 6 )  ( 4 8 )  

C . A n p a s s a d N - g i v a  3140 155 3400 150 3160 132 3840 170 3270 152 3500 1 5 1  3150 143 3620 159 
Adapted  N-ra te  

( 4 5 )  ( 5 4 )  ( 6 1 )  137) l491 149) ( 5 3 )  ( 4 6 )  

Medel.ta1 2870 3250 3200 3570 3060 3390 3040 3410 
Average  

( 4 7 )  155) 160) ( 3 9 )  151) ( 5 0 )  ( 5 4 )  ( 4 7 )  



Tabell 6. Min-N höst och vår. Medeltal för 1978-82 i de tre försöksleden och 
efter olika grödor 

Table 6. Autumn and spring min-N. Average for 1978-82 in the three treatments 
and after different crops 

..-p-p- -- 
Variations-Antal obs. Variations-iiiital obs. 

FOrsOksled GrOda Min-N(höst1 v l d d  Number of Min-N (":r 1 ~ l d d  Number of 
Treatment Crop Autumn min-N Range obs. Spring min-N m n q e  obs. 

A .  Utan kvave 
Without nitrogen 

B .  Normal N-giva 
Normal N-rate 

C .  Anpassad N-giva 
Adapted N-rate 

s t råsäd  3 5 
Cereals 

våroljevaxter 28 
Spring 011 plants 

Konservärter 110 
Processing peac 

Potatis 7 3 
Potatoes 

Träda 122 
Fallow 
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Fig. 3. Markens mineralkvaveförråd vår och höst, 1978-82, i två försök med stråsädes- 
växtföljd på mellanlera i C- resp. »-lan. Medeltal för led A-C. 

Fig. 3. Spring and autumn min-N, 1978-82, in two trials with cereal crops rotations on 
clay loam in two different provinces. Average for the treatments A-C. 



MIN-N. kg/ha 
~örsöks led / treaMent /  

b - - - - b  = A .  utan kväve/without nitrogen/ 
x-x = B. Normal N - q i v a / n o m l  N-rate/ 

Fig. 4. Markens mineralkvaveförråd vår och höst, 1978-85, i två försöksled (A och B) 
Medeltal av två försök med samma stråsadesvaxtföljd på mellanlera i C-lan. 

Fig. 4. Spring and autumn min-N, 1978-85, in two treatments (A and B). Average for two 
trials with the same cereal crop rotation on clay loam in the province of Uppsala. 



&ätt ,orä/Coarse textured soils/ 

S i y v  ~ora/kine textured soils, 

eo-:oci L\\\$ 
l i l ! i l l i I l l i l i  

O  1 2 3 1 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3  

m K G D A  
total, kg/ha 

Fig. 5. Markens mineralkvaveförråd skiktvis på våren 
i R-lan. Medeltal av försöksled A-C 1978-82 
på lätt jord resp. styv jord. 
Förfrukter: stråsäd och våroljeväxter. 

Fig. 5 .  Spring min-N in different layers in the province 
of Uppsala. Average for the three treatments 
1978-82 on coarse and fine textured soils respectively. 
Preceding crops: cereal and spring oil plants. 



L ä c t  ~ord/Coalise textured so i l s /  

s ~ y v  ]oiä/Fine tertured so i l s /  

O I 2  3 L 5 5 7 8 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4  

Srranu K G / M  

tota l .  kg/ha 

NITRAT-N jrng AMMONIUM-N 

NO -N NH -N 

Fiq. 6. Markens mineralkväveförråd skiktvis på våren 
i C-län. Medeltal av försöksled A-C 1978-82 
på lätt jord resp. styv jord. 
Förfrukter: stråsäd och våroljeväxter. 

Fig. 6 .  Spring min-N in different layers in the province 
of Skaraborg. Average for the three treatments 
1978-82 on coarse and fine textured soils respectively. 
Preceding crops: cereal and spring oil plants. 
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