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KVAVEGODSLINGSEFFEKT I HOSTVETE MED OCH UTAN BEHANDLING MED CCC , 
FUNGICID OCH INSEKTICID 

o Skördedata redovisas dels från 51 N-gödslingsförsök med och utan 
CCC-behandling utförda 1979-1982, dels från 14 N-gödslingsforsök 
1984-1985, med och utan behandling med CCC, fungicid och insekticid. 
I bada forsöksserierna var grödan höstvete. 

o I genomsnitt erhölls cirka 2 % högre skörd genom enbart CCC-behand- 
ling. Något samspel mellan N och CCC kunde inte observeras. 

o Behandling med CCC, fungicid och insekticid ökade skörden med 15 g. 
Effekten var beroende av N-gödslingsnivan; ju högre N-giva, desto 
större växtskyddseffekt. 

o Optimal N-giva ökade med cirka 15 kg till 160 kg/ha när ett fulls- 
tändigt växtskyddsprogram tillämpades. Enbart CCC-behandling moti- 
verade ökad N-gödsling med 5 kg till 140 kg/ha. 

o Vid de beräknade optimumgivorna tillfordes inemot 45 kg/ha och år 
mer N än vad som bortfördes med grödan. Ett intensivt växtskydd 
ökade 8 andra sidan N-gödslingens effektivitet. Vid 120 kg nivån 
steg mängden bortfört N i procent av tillfört från 74 till 85 nar 
det fullständiga växtskyddsprogrammet sattes in. 

o Ekonomin vid intensiv höstveteodling diskuteras dels utifrån den 
totala spannmAlsproduktionen, dels utfran det enskilda företagets 
situation. 



Stråförkortningsmede1, fungicider och insekticider är vanliga inslag 
i modern intensiv spannmålsodling. Enligt allmän uppfattning verkar 
dessa insatser in.tá oberoende av 8-gödslingen. CCC anses t.ex ha 
större positiv verkan vid hög jamfört med låg N-giva. Likasa anses 
höga K-givor moti.vera insats av s-~ampbekampning oftare än låga N-gi- 
vor. 

Ett antal försöksserier genomförda vid SLU:s avdelning för växtnär- 
ingslära ned Norsk iiydro Sverige BE, SvensKa Lantmannens Biksförbund 
och hushållningssäliskapen i Malmöhus och Kristianstads län som 
bestallare redovisas nedan. De belyser såväl CCC-effekter som växt- 
skyddseffekter vi6 ?T-givor från O till orygt 200 kg/ha. Det har 
hittills saknats Forsöksrasultat son belyser dessa förh%llarden över 
hela N-gödsliagsskalan. 

Fyra försöksserier redovisas. I en gmpp (serienr. 7-7029, -7030, 
-7037 ) jämfördes N-givorna 0, 80, 120, 160 rch 200 kg/ha i kalksal- 
peter dels xta7, deis med 2 l/ha CCC. Kvävet tillfördes i stadium 
7-4 (ed. Feeke) och CCC i semband med ograsbekänpningen på våren. 
i realiteten sam-anföll oftast tidpunterna för E- och CCC-tillför- 
sel, men a~-~iKelser på upp tili två veckor förekom. 

Försöken utfördes under åren 1979-1 982 i Upplano, Ostergötland, 
T-. .  'dastergötlan2 och Skåne. Förfrukterna utgjordes i Skåne mestadels 
av hostraps och i ~stergötlznd av våroljeväxtei. I övriga delar 
dominerade stråsäd som förfrukt. 

1 en annan serie (serienr. 7-2?&?) jsmfijrdes O, 4.0, 80, ,100, 120, 
140, 160, 200 och 240 kg/ha i kalksalpeter dels utan, dels med ett 
Sekämpningsprogram som omfattade; 

1. 1 l/ha, CCC Plus, stad. 3-4 
2. 0,s l/ha Tilt 250 EC + 0,5 kg/ha Benlate, stad. 5-6 
3. O,5 l/ha Sil-t 250 EC -2- I ,O l/ha Sumicidin, stad.. 9-10 

Gödseln tillfördes i stadium 1-2 utom efter konservarter då göds- 
lingen gjordes i stadium 3-.4. Försöksleden med såv2l CCC, fungicid 
som insekticid benämnes i fortsättningen "behandlade" i motsats till 
"obehandlade" som endast N-gödslats. Försöken i denna serie var 
förlagda till Västmanland, Upppland, Östergötland och Västergötland. 
De genomfördes *ander åren 1984 och 1985. Förfrukterna utgjordes av 
stråsäd, oljeväxter eller konservärter. 

Girnskörd redovisas som rensad, torkad vara med 15% vattenhalt. 
Proteinhalt som K-halt i karna, a-v ts, multiplicerad med 5,7.  
Liggsäd anges i skalan 0-100 där 0 anger ingen liggsäd och 100 total 



liggsäd. I tabellerna redo-fisas inte alla N-gödslingsnivåerna. Vid 
bestämning av regressionsekvationerna (sid.10) ingår samtliga N-ni- 
våer. 

.Försöksjordarna utgjordes i båda försöksgrupperna till allra största 
delen av lerjordar. Av försöken lag 12% på lerfria till leriga jor- 
dar (lerhalt<l~;b). I 485 av fijrsöken klassades mullhalten som mått- 
ligt mullhaltig ( 3 4 % )  och i 43% som något mullhaltig (2-3%).  I 9% 
av försöken saknas uppgift om jordart och mullhalt. 

RESULTAT 

Effekt av CCC-behandling 

Genomsnittligt erhölls drygt 2% högre skörd genom CCC-behandling 
(tabell l). Effekten ar liten men statistiskt saker. Liggsädens 
omfattning angiven som medeltal av alla försök, dvs även försök där 
ingen liggsäd förekom var mindre i CCC-behandlade led. Detta fram- 
går också av figur 1 .  Något samspel mellan N och CCC kunde inte 
påvisas. 

Tabell 1. Karnskörd och liggsäd vid olika N-givor med och utan 
CCC-behandling 

Table 2. Grain yield and lodging at different levels of N with and 
without CCC treatment 

Kärna /Grain/, kg/ha Liggsäd /Lodgin¶/ 0-100 
Utan CCC Med CCC Utan CCC Med CCC 
Without With without With 

O 3730 3900 3 2 

Antal för- 51 51 

sök 

Number of trials 



TabeLl 2. Aymdvikt, proteinhalt och falltal vid olika N-givor med och 
utan CCC-behandling 

Table S. Bulkweight, grain protein content a d  Ealling w&er at 
differen-t levels of i$' with and w i t h o w k  CCC treatment 

Rymdvikt, g/l Proteinii. % Palltal, s 
Bulk weight Protein content Falkin- number 
Utar? Med Utan Hed utan Med 

N, Kg/ha Without With Wiehout WitPi Hithout With 
O 779 776 10.3 10.4 246 241 

~n-tal för- 5i 51 4 6 4 6 2 9 29 

sök 

W~m.bep of tz4a.L~ 

- .  iaoell 3. KSzns;iOid och 11ggsaC. vi3 olika Z-glvi:r me$ och utan 

be!incdl?.ns red fun~icid~ i~sekticid och CCC 
T- L.;;le +. 3.  Grain yield and ? d ~ g i c g  at diFEerent le-*-els of N w i t h  and 

\$ithoiit treakmert w i . t h  fwn-ickde, inseckicide anl CC1 

Antal försök 1.4 l4 i4 14 

N w h e r  of trials 



MED CCC -------- UTAN CCC 
With Without 

Fig. 1. Kärnskörd i höstvete med och utan CCC-behandling som funktion 
av N-gödslingen. 51 försök 1979-1 982. 

Fig. 1. Grain yields of uinter wheat with and without CCC-treatment. 
51 experiments 1 979-1 982. 



Symdvikt, p r o t e l n h a l t  och f a l l t a l  paverkades i n t e  nänavärt  av CCC 
( ~ i a b e l l  2). Dsn reducerade l iggsädesf rekvensen  i CCC-leden v i s a r  
s i g  i ?"om a.1 nagot  högre f a l i t a l  i dessa  l e d .  

E f f e k t  a i  C C C .  funzicici och i n s e k t i c i d  

E t t  f 1 ~ l l s t i i n d i g t  vax tskydds~rogram ökade karnskörden med g e ~ o m s n i t t -  
? i g t  ngs tan  35% ( t a ~ e i l  3 ) .  En l i t e n  s k i l l n a d  vad g a l l e r  l iggsädens  
o n f a t t n i n g  mellen behaxdlade och i c k e  behandlade l e d  kucde iak-btsgas 
( t abe l l .  7 ) -  Kindre l i g g s a d  no te rades  i d e t  f ö r r a  f e i l e t ,  v i l k e t  
ä : ~ e n  X!r visade s i g  i kögre f a l l t a l  i de behaaslade l e d e r  ( t s 5 e l l  
il '3 , 

/ 

0 - B-eefekterna va .b:ärnsKörden ökade med bekamcnings;nsatserra. Vis 
16G kg/hu iu' e.:höl.is 275!: kg s k ö r d e ö k ~ i c g  iikar respek+i-fe 7 2 6 3  kg med 
hekiil?-wfli.ng, dvs en s k i l l n a d  p6 51 0 kg/ha : fligur 2) . &kgmpnir,gse f- 

.- ,,,._~a v a r  3x5 ~ t i d  g a l l e r  I-ym6.vilt-t ock - ; r s r e i i h a l t  ( ~ a b ~ ? ~  4). 

Tabeiii 4 .  F?y;ndvikt, g r c r e i c h a l t  och felltal vi5 olika N-givor med ock 
utan be:?ar.dlirg  ed fungicid, insekii.cid och CCC 

e 4 Bulk weig'n'c, g i a i r i  protein content and Ea31ing xm&e~ at 
different levels o4 N with and w i - t k o u t  treatnerok w i t h  
L13~"igicide insecticide and CCC 

Bulk w e i g k t  -- Protein con-tent Pa3.llng n M e r  
3beh ~eh-- 0befi B e h  Obeh Beh 

a) 13 försök /trials/ 



i n .  
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B E H A N D L A T  O B E H A N D L A T  
Treated Untreated 

Fig. 2. Kärnskord i höstvete med och utan behandling med CCC, fungicid 
och insekticid som fuxktion av N-gödslingen. 14 försök 
1 984-1 985 

Pig. 2. Grain yields of vinter uheat with and without treatments with 
CCC, fungicide and insecticide as a function of A fertiliza- 
tion. 74 experiments 1984-1 985. 



DISKUSSION 

Samspelet mellan N och CCC var mindre an vantat. I andra försök 
utförda i syd- och västsverige 1984 och 1985 med och utan CCC- 
behandling (opubl. material) erhölls 3 4 %  högre skörd vid CCC- 
behandling, dvs nagot mera än i de aktuella försöken. Samspelet med 
N-nivån var ocksa tydligt i 1984 ars försök. I genomsnitt för 17 
försök i sydsverige 1984 gav 160 kg/ha N en skördeökning p3 2856 kg 
utan CCC men 3211 kg med CCC-behandling. Ekonomiskt X optimum steg 
därvid fran 126 till 138 kg/ha. En reducerad liggsadesomfattning 
genom CCC-behandling kunde tankas medföra st5rre utslag för N-göds- 
ling. När försöken grupperades med avseende p& liggsädens omfatt- 
ning visade det sig helt logiskt att CCC betydde mest nar liggsäden 
var omfattande och att effekten ökade med stigande N-giva. i grup- 
pen 'omfattande liggsäd' kom dock aldrig skördenivan upp till samma 
niva som i den andra gruppen. Den negativa inverkan liggsäd hade 
kunde lindras med CCC men inte undvikas helt. Som kriterium för 
vilken grupp försöket fördes till valdes liggsadesgraderingen vid 
120 kg/ha N utan CCC. Till gruppen 'ringa liggsädr fördes försök 
dar liggsäden graderats till 25 eller mindre och vice versa. 

CCC förknippas i allmänhet med straförkortning. Vid sidan av detta 
har dock substansen ett flertal andra effekter. (~engtsson & 
Wunsche, 1968; Cooke et al., 1983). Flera av dessa ar sortberoende. 
Okad torktolerans och köldhardignet ar ett par exempel. Fosforupp- 
tagningen kan paverkas positivt men motsatsen har också observerats 
enligt Cooke et al. (1983). CCC-behandling ökar rot/skott kvoten 
enligt samma kalla. Detta ar sannolikt en viktig anledning till de 
observerade effekterna rörande torktolerans och P-upptagning. Före- 
liggande resultat kan varken bekräfta eller förkasta de anförda 
iakttagelserna. Här kan blott konstateras att CCC reducerar liggsa- 
den, men att preparatet dessutom påverkar grödan p5 andra satt. 

Fungicid- och insekticideffekter 

Resultaten visade effekterna av programmerad bekämpning jämfört med 
inga växtskyddsinsatser alls. Effekterna är genomsnittligt positiva 
men ytterligare information huruvida samma resultat kunnat erhallas 
med mindre insatser kan inte fas. Tillförlitliga data rörande olika 
skadegörares angrepp finns inte heller. 

De positiva samspelseffekterna med N bör framhallas. Ju högre N-ni- 
van ar desto bättre betalar sig växtskyddet. Skadegörare och sjuk- 
domar gör större och större skada ju kraftigare N-gödslingen blir. 



Ö-~erskotts~roduk-tion -- och växtskydd 

Asikten att överskottsproblemen i spanmalsodling kxride minskas om 
de intensivaste virtskyddsinsatserna inklusive användning av CCC 
etc begränsades har niskuterats. I intervallet !20-200 kg/ha N, 
skulle en sådan åtgärd innebära en minskning av skörden med ca 14 g. 
Orn den 'intensivodladel arealen utgör hälften av den totala spann- 
malsarealen skulle den totala spannmålsskörden minska med ca 7 %. 
Om den utgör en fjiirdedel skulle den minska med 7-4% osv. Resulta- 
ten tyder på att enbart en begräiisning av CCC-användningen skulle f& 
ännu ixindre verkan p8 kvantiterna. Mot bakgnmd av att exportkvan- 
ti-teterna rör sig om 20% av den totala skörden skulle en del kunna 
åstadkomas men inte på langa vägar allt. 

Ekonomi -- 
För de tv3 olika grupperna av försök bestämdes följande regressions- 
ekvaticner: 

Utan CCC y=3767+38,1 ax-0,l 677x2f07 000242x3 ( 1  ) 
Med CCC: y=3957+35,67x-01521 x2+0,000225x3 (2) 

Obeh: y=2774+41 ,25x-0,l 837x2+0, 000292x7 (3) 
Beh: y=3157+45,28x-0, 1776x2,~ ,000232~' (4) 

x=0-240 kg/ha, N 
y=kärnskörd , kg/ha 

Ekvationerna gäller i första hand för de omraden där försöken legat. 
Om priset per 100 kg Yarna sät,ts till 120,46 kg och priset per kg N 
i kalksalpeter till 7,68 kr erhålles följande ekonomiskt optimala 
N-givor och nettalntakter vid optimum da kostnader för gijdsel, CCC 
och växtskyddsmedel räknats bort. 

Utan CCC: 137 kg/ha 6750 kr/ha 
Med CCC: 139 " 6780 

Obeh: 145 " 5850 
Beh : 159 '" 6300 

Hänsyn har tagits till ryrnclvikt, proteinhalt och falltal. CCC har 
beräknats kosta 74 kr/ha och det fullständiga växtskyddsprogrammet 
665 kr/ha. Beräkningarna visar att bekampningsprogrammet var mycket 
lönsamt. Endast CCC-behandling var ocksa lönsam men med betydligt 
mindre narginal- 

De redovisade optimumgivorna som ligger mellan ca 130 och 160 kg/ha 
kan förefalla Köga. Det skall betonas att nettot dvs intäkter - 
kostnad för gödselmedel och eventuella växtskyddsatgärder paverkas 
tämligen lite runt den beräknade optimumpunkten. Med resultaten 
fran serien med och utan CCC som exempel erhalles följande skill- 
nader i CCC-behandlade led, med optimum p& 139 kg/ha N. 



179 kg/ha ger nettot 6780 kr/ha 
i29 " 6770 " 
119 " 6750 " 

Detta visar tydligt nettokurvans flacka förlopp i närheten av opti- 
inilinpunkten. En avvikelse från optimal n F d  med 20 kg/ha minskade 
nettot med 30 kr/ha, eller Littryckt i procent: ?4$ sankling av göd- 
selgivan minskade nettot ned Y,5$. En bedömning om de sista kro- 
ncrna på toppen av i;itI;!cterna mctsverai evezta-ella övri.ga ksshader 
son inte ar beaktatie här, t.ea ökad liggsadesrisk oc:k okad P bort- 
förse1 med ökad skördeni-&, maste alltid gör-s. 

De höga optimuiiglvor soii. LerE'hats a- inte miljövä.?liga, Jer: Sort- 
. . förda mängder k-va~e i kar11zz V?.C opti~xn i led neci fiii.st&xuigt 

?i-aatsi;yd?.sprogre!;; -va: : 1 e$ kg/ha. W-innehallet i halm och rötte; kan 
upjsksttas till lika i~iloket. kg/ha i ti;iY3rrles zed g5iseln. 
G=.' Lodan tog alltsa upp 228 kg/ha ocb. gödslades med :T9 kg. 59 kg/ha 

, , ko;xmey alltsa -Y:& 3eri orga-iiske N-2ccle-i i ma~ken. Om -:i rntôr az-L 
dette N ersatts ned ?.st son 2.5ergai aed hala och röcter (114 kg) 
erhalles ett överskot: 32 45 kg/ha och ar. Om hSr-isyz ",s till iiet 
atrnosf2risku nedfallel Elii ö7~erskottet 3nr.u större. 2verskoitet 
skail visseriigen ej sattas lika med ~tlakningsfirluster. En del 
linds temporart i orgazisk suOstaris oc3 kar* f& effekt tie nër~~as: 
-.. ~ol-jande aren: med.az en del lbonar merken i gifsfom (6enitii;ika- 
+ .: "lon). I det langa lopper maste dock malet vara ett system 3Er 
insats och uttag balanseras sa 1Hngt det ar möjligt. 

- En jamfcrelse av B-balansen meilan obehandlade och beiiendlade le6 
vid sama N-gi-va kas: ocksa göras. Vid 120 kg/ha L; inneh3ll k3i-n- 
rkörden 83 kg N i obehendlsde led mot 102 kg i behandlade. Ett 
effektivt växtskydd kan saledes ses son ett verksamhmedel att öka 
effektiviteter i N-gödsiingen. 

Yield data concerning 51 field experiments with N znd CCC applica- 
i - bions to winter wheat rim durlng the period 4979-1982 are reported. 
In addition, 74 experiments with R, CCC, fungicide and insecticide 
in winter wheat in the years 1984 and 1985 are reported as iteil. 
Rates of N were O to approxiinately 230 kg/ha. In the 1979-1982 
experiments 2 l/ha CCC was applied. The CCC, fuzigicide and insecti- 
cide treatments in the 1984-1 985 experiments were: 1 l/ha :CC (GS 
7-4, ~eeke), 0.5 l/ha Tilt 250 EC + 0.5 kg/ha Senlate (GS 5-6) and 
0.5 l/ha Tilt 250 EC + 1.0 l/ha Snmicidin (GS 9-10). 

CCC treatment aione iacreased the yields of winter Idheat with 2% o n  
average. No interaction between N and CCC treatment was observed. 
Treatment with CCC, fungicide and insecticide increased the yieids 



with approximately 15%. The higher the N rate, the higher the 
effects of these treatnents. Economic N, rates based on price rela- 
tions between N fertilizer and grain, increased with 15 kg to 160 
kg/ha N, when CCC, fungicide and insecticlde treatments were used. 
CCC treatment only, increased the econcmic N rate with 5 kg to 140 
kg/ha. 

N balance calculations showed, that 45 kg/ha and year was applied in 
excess, when economic N rates were used. On the other hand, treat- 
ments with CCC etc increased the amount of N taken up by the crop. 
At the N level 120 kg/ha, the N utilization increased from 74 to 85 
% e  
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