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KVAVEGODSLING TILL HOSTVETE PA GARDAR MED OCH UTAN DJUR- 
HALLMNG 

o En sammanstallning av 230 höstveteförsök under perioden 197-88 i höstveted- 
lande områden i Sverige presenteras med syfte att belysa skillnader i 
kvävegödslingsbehov mellan gårdar med stallgodsel och i vissa fall rötslam å 
den ena sidan (=djurgårdar) samt utan användning av organiska godselmedel 
å den andra sidan (=djurfria gårdar). Dessutom studerades födniktens och 
lokaliseringens inverkan på kvävegödslingsbehovet. 

o Till djurgårdar räknades försökspIatser där djurtätheten var 0,3 djurenheter pet 
ha eller mer under de 15 närmast föregående åren. Övriga betraktades som 
djurfria. 

o f genomsnitt för alla försök låg optimal kvävegiva p2 djurgårdar 33 kg lägre 
per hektar än på de djurfria gårdarna. Skörden vid optimal kvävegödsling var 
emellertid större på de senare. Förändringen i optimal kvävegiva beräknades 
till 22 kg kväve per djurenhet. 

o Efter oljevhter som förfrukt blev höstveteskörden större än efter siSsäd. 
Samtidigt blev den optimala kvävegivan lagre. Med oljeväxter som förfrukt 
blev optimal kvävegödsling 7 kg/ha lägre på djurfria gårdar och 27 kg/ha 
lagre på djurgårdar än med stråsäd som förfrukt. 

O Mest liggsäd förekom på djurgårdar, framför allt vid höga kvävegivor. Mera 
liggsäd efter oljeväxter som förfrukt än efter stråsäd iakttogs ock&. 

O Vid samma kvavegodslingsniv5 blev proteinhalt och falltal högre på djurgårdar 
jämfört med djurfria gårdar. Proteinhalten var också högst i regionen: B-, 
C-, D-, S-, T- och U-län jämfört med de två övriga regionerna: E-, H-, I-, P- 
och R-län samt L-, M- och N-lan. Nämnas bör att den förstnämnda regionen 
också hade den minsta skörden. Förfrukten hade ingen större inverkan på 
proteinhalten. 

o Optimal kvävegiva ökade med 16 kg per ton höstvete efter stråsäd som förfrukt 
och med 15 kg efter oljeväxter. Dessa värden har beräknats ur ett material 
med skördar på 4-8 ton per hektar. 
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Tabell 1. SammansMlning av ingående försöksserier 
Table d. N m e ,  duration and nscmbea of aperiments 

Serie Benamning 
Series N m e  

Bearb 
antal 

Period försök 
Period Nwnber 

R3-2 127 N-intensitet höstvete @rogn kontr) 
N internities in winter wheat 

L3-2130 N med fungicid $r växtanalys 
N with fingiclde & plant analysis 

L3-2140 N för proteinhdtsstymiing 
Nfor protein management 

L3-2141" N med fungicid & insekticid 
N with fingicide & inseeticide 

SB3-2146 Ks, Urealösn. & N30 
C&am nitrate, urea arud UAN 30 

D3-2 147 Tilläggsgödsling med kvave 
Spkit dressings wieh N 

L3-7027 Ks, KAMS och WK 
Cakca'm nitrate, CAN and :VPK 

L3-7028 Ks, KAMS och W 
Calcim nitrate, CAN and NPK 

NH3-7829 Hel & delad N-giva &k CCC, södra Sv. 
Split dressings with N and @CC, south Sw. 

L3-7030 Hel & ddad N-giva & @CC, Skåne 
Split dressings wieh N and CCC 

NH3-7031 Hel & delad N-giva & CCG, mellansv. 
Split dressings with N and C K p  Central Sw. 

" Aven S3 och SLR3 

Rartlaggning av hur mycket stallgödsel och rötslam som hade spridits p& försöksfdten 
gjordes genom intervju med respektive brukare. Som regel erhölls erforderlig 
information om stallgödselhistoriken. I de fall då informationen var ofullständig eller 
tvivelaktig uteslöts försöken. 

För att klassificera försöksfdten med avseende på tillförsel av stallgödsel och rötslam 
beaktades de femton senaste åren före respektive försöksår. All organisk gödsel till- 
förd under denna period räknades om till motsvarande antal djurenheter. 



Tabell 2. Fördelning av höstveteförsök efter djurintensitet och lan. Siffror inom parentes anger det totala antalet tillgkgliga 
försök 

Table 2. Distribution of experiment depending on animal inrensity and county. Figures within brackets denote available number 
of experiments 

Diurenheter [Animal unitsl ha-' Ar-' 

Lan O O, 1 0 2  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 9,9 r 1,0 Summa 
County Djurfria g&-dar ------ ] Dj urgardar l Sum 

Summa [Sum] 
(271) 117 14 



Därefter beräknades ett medelvärde per ha och år för antal djurenheter (tabell 29. Ingen 
hänsyn togs saledes till om stallgödseln tillförts i början eller slutet av femtonårspe- 
rioden. Eventuell växtföljdsinverkan (t ex stor andel vall), beaktades inte heller. De 
försök som hade fått stallgödsel året innan skördeåret uteslöts. En detaljerad 
beskrivning av tiBlvägagingssättet för att räkna om mängden gödsel till antal djurenheter 
redovisas i bilaga I. 

Försöken gmpperades efter djurintensitet. Gränsen mellan en djurgård och en icke 
djurgård drogs vid 0,3 djurenheter per ha och år. Gårdar med djurtäthet >8,3 
djurenheter per ha w h  år betraktades som djurgårdar och gårdar med lägre djurtäthet 
som djurfria gårdar. 

Med den valda gränsen 20 ,3  djurenheter per ha hamnade 34 % av försöken i gruppen 
djurgårdar. Detta galler i stort sett för alla tre regionerna (tabell 2). Halften av samtliga 
djurgårdar låg i södra Götaland. 

En annan indelningsgrund med klassgränserna 0,  O, 1-0,3 sch 2 8,4 djurenheter per ha 
och Ar testades också. Vidare gjordes en multipel regression enligt modellen 

d%- y =Erna, kg/ha, x=kväve, kg/ha sch z=dju~mtensitet, djurenheteriha samt a, b, 
c, d, e, f wh  g är regressionskonstanter. 

Resultaten av dessa kompletterande bearbetningar redovisas översiktligt. 

Region 

Tre olika regioner, i fortsättningen benämnda ~ e l l a n s v e & ~ e  samt norra sch södra 
Götaland, beaMades. Vilka län som ingår t respektive region framgår av figur l. Inga 
försök genomfördes i Göteborgs sch Bohus län, Jönköpings, Kronobergs och Blekinge 
l*. Indelningen kan synas något ""okonventionell" men ;far anses ge områden med 
ungefär likartade odlingsbetingelser iför höstvete. En av invändningarna kan vara att de 
ostra försommartorra delarna sammanförts med de vastra. Vi har emellertid gjort 
bedömningen att skillnaderna i detta avseende inte har så stor betydelse vid odling av 
höstvete. 

Materialet beanbetades i tre olika förfruktsgrupper, nämligen stråsäd, oljeväxter och en 
grupp bestående av vall, träda etc. Det var förhållandevis få försök i den sistnämnda 
gI-'Jppen. 

Skördenivi 

En undersökning hur optimal kvävegödsling varierar med skördenivån gjordes 
regionsvis efter förfrukterna stråsäd och oljeväxter. För varje region och %f ik  
grupperades försöken i tvii grupper en med låg skördenivå sch en med hög. Varje 



försöh medelsk6rd i h2vegödslingsintenal1et 98-150 kg bera&nades. För varje 
kombination av region och förfrukt bestämdes därefter medelskördarnas medianvärde. 
Detta värde utnyttjades för att avgöra om skördenivån i varje försök skulle anses låg 
eller hög. Därefter beräknades ekonomiskt optimal kvävegiva och erhållen skörd vid 
optimum för regioner och förfrukter. Skillnaden i optimal kvävegiva mellan hög och 
låg skördenivil per ton erhållen skörd vid optimum användes som miltt på skördenivåns 
inflytande pil ekonomiskt optimal kvävegödsling. 

Statistisk bearbetnin~ och skattning av ~roduktionsfunktioner 

Erhållna värden för kärnskörd, stråstyrka, proteinhalt och falltal underkastades en 
variansanalys med klassindelningen kvävegödsling, dj urintensitet, förfrukt och region, 
med respektive 11, 2, 3 och 3 niviler. Tyvärr blir materialet inte balanserat, dvs det 
blir inte lika många försök i varje grupp, och det blir kopplingar mellan grupperna. SA 
t.ex blir skördenivån kopplad med regionen. Detsamma gäller förfruktsgruppering och 
region. De största skördarna är vanligast i de södra delarna av iandet och i dessa delar 
var oljeväxter den vanligaste förfrukten. 

?4=llanaverige [Central s r . ]  
län [ c o u n t i a s ] :  B ,  C .  D ,  s ,  T ,  U 

Norra Götaland [North Götaland.] 
1(Ln [ c ~ u n t i = a ] :  E ,  H, I ,  P, R 

SMra Götaland [South GLltaiand.1 
lan [count i=a]:  L ,  M, N 

Figur 1. De tre regionerna. Materialet omfattade inga försök i länen 0, F, G och K. 
Figure I .  Regions where the experiments were carried out. 



För varje gruppering av försök skattades produktionsfunktioner av typen: 
y=a+bx+cx i-dx3 där y=karna, kg/ha med l5  procents vattenhalt och x=kväve, 
kg/ha. TvA ehationer bestamdes för varje grupp, en utan hiinsyn tagen till protein- 
haltsbetalning och en med sådan beaning. Ekvationerna presenteras i bilaga II. 

FQr att bestiimma ekonomiskt optimum användes tredjegradspolynom, som vid rimliga 
haveniviier beskriver kärnskördens samband med kvävegivan väi. Vid högre häve- 
nivaer h emellertid en felaktig bild av sambandet erhållas. Vid grafisk presentation 
har vi därför anviint oss av ett andragradspolynom. 

Hänsyn till rörliga skordekostnader, dvs torkning, transport, fosfor, kalium mm har 
tagits. Dessa kostnader sattes till 0,25 kr per kg spannmål. Priset per kg kväve sattes 
till 8,00 kr och vetepriset till l ,W kr ger kg. Vårt beräknade kvävepris dividerat med 
vår beraknade höstvetepris blev saledes lika med 10,67 [$/(l-0,2511. 

Tabell 3. Signifiksnivåer f ~ r  slika variationsorsaker. ***=O, 1 % , ** = 1 och *=% 
%. ns=ej signifikant 

Table 3. Levels of significance for some $iflerent Sources. ***=O$ I %, **=I och 
* =5 5%. m =ej sign@akant 

Protein- Fal11 
Variations- hal t S tr5 tal 
orsak SkBrd Protein styrka Fa11ing 
Source Eeld content Eodging number 

B Kvävegöds% *** 
Nitrogen 

2 Djurht. as 
Animal interas. 

4 Region *** 
Region 

Samspel 
Interaction 
1 *2 * 
1 *3 ns 
1*4 ns 



Tabell 4. Medeltal för skörd och några kvalitetsfaktorer. Medeltal följda av samma 
bokstav 5.r ej signifikant skilda åt 

Table 4. Means for ybelds and some quaiity factors. Meam followed by the same 
letter are not signiJicantly diferent 

Protein Fall- 
Antal halt S trA- tA 

Kärna obs Protein styrka Falling 
Grain Number content Lodging nurnber 
kg/ha of obs % 0- 10Q S 

Djurintensitet. 
Animal intensity. 

u g  
Eow 
Hög 
High 

Förfnikt 
Prec. Grop 

S tråsäd 
Cereals 
Oljev . 
ei l  seeds 
Bvriga 
Others 

Region 
Mellansverige 
Central Sweden 
Norra Götaland 
Nonh Götaland 
Södra Götaland 
South Götaland 

Oversiktliga medeltal 

I tabell 3 sammanfattas den statistiska bearbetning, som materialet under'mstades. 
Kviiueg6dslling hade son väntat signifikant verkan på skörd, stråstyrka caoch proteinhdt, 
men inte på falltal. Effekten av olika djurintensitet påverhde inte E.msk6rden 
signifikant, men viil de andra pxametrma. Det fanns signifikanta skillnader i skord 
mellan de olika f~rfrei&sgrupperna liksom mellan de olika regionerna. 



Av samspelen bävegödsling*djuHinitensite& hävegQdsling*fÖrfmkt och häve-  
godsIing*region, var kvävegödslBng*djuhintensitet f6r sicgird och häveg6dsliing*region 
för proteinhalt signifikanta. 

I tabell 4 redovisas medeltalen för huvudeffekterna. Proteinhalt och falltal var något 
högre p& djurhållande gårdar än på de djurfria, medan stråstyrkan genomsnittligt var 
nhgot lagre. Alltsammans är indikationer p& en större kvavetillgång på de djurhallande 
gårdarna. De största skördarna erhölls inte oväntat i södra Götaland. Den genomsnittli- 
ga skillnaden i skörd mellan oljeväxter och stråsäd som förfrukt för alla ingående 
försök och kvävegivor blev drygt 1000 kg per ha. 

Diurintensitet 

Av tabell 5 framgår hur höstveteskörden och några kvalitetsfaktorer påverkades av 
kvävegödsling och dj urintensi tet. 

Vid den något mer detaljerade indelningen efter djurintensitet där klasserna var 0, 0,l- 
0,3 och 20 ,4  djurenheter per ha erhölls resultaten enligt figur 2. Kvaveeffekten pi% 
kärnskörden var mindre på djurgårdar än på djurfria gårdar. Skillnaden i skörd mellan 
de två lägsta klasserna var obetydlig. Kvävegödsling ökade proteinhalten mera i södra 
Götaland än i de båda andra regionerna. Okningen för 200 kg N var 3,5 procenten- 
heter i södra Götaland mot 2,7 respektive 2,3 i norra Götaland och Mellansverige (ej 
särredovisat). 

Vid multipel regression enligt ekv. l erhölls följande regressionsekvation 

I figur 3 har kurvorna för z=0, 0,5, 1 och 2 djurenheter ritats in. Vidare bearbetning 
visade att kvaveoptimum förändrades med 22 kg per djurenhet. Det betyder att på tv2 
likartade brukningsenheter, den ena utan djur och den andra med en djurtäthet 
motsvarande l djurenhet per ha, skall optimal kvävegödsling p2 den senare ligga unge- 
f& 20 kg lagre än på den förra. 

Diurintensitet och förfnikt 

Vid låga till måttliga kvävegivor betydde stråsäd respektive oljeväxter som förfrukl 
mera för skördens storlek än effekten av varierande djurintensitet (figur 4). Optimal 
kvävegiva blev i medeltal 33 kg lägre p& djurgårdar jämfört med djurfria &dar (tabell 
4). Skillnaden är större än de högst 20 kg per ha som vanligtvis rekommenderas. Djur- 
gårdar hade i genomsnitt en något mindre skörd vid kväveoptimum jämfört med 
djurfria gårdar. 



Tabell 5. Skörd, proteinhalt, haveupptagning, strastyrka cach falltal pA djurfria gårdar respektive djurgårdar 
Table 5. Yield, grain profein confent, N-upfake in grain, lodging ardfalling number on fams  wifhout livesfock and on fams 

with livestock 

Djiirenheter [Animal etnits] ha-' 

N- Fall- N- Fall- 
UPP@ tal Ant. upptag tal Ant. 

Skörd Proth N- Strast Full obs. Skörd Prsth N- Strast Fall obs. 
N Yield Prof. upfake Lodg, num. Num. Yield Prof. upfake Lodg. num. Nuni. 
kg/ha kg/ha % kg/ha 0-100 s obs. kg/ha % kg/ha 0-100 s obs. 



Figur 2. Kärnskörd av höstvete som funktion av kvävegiva vid olika djurintensitet. 
Figure 2. Grain yield of wintcr wheat as a finction of N on farms with dzflerent 

animal intesities. 



Djurenheter ha-' 
Animal units 

Figur 3. Kärnskörd av höstvete och optimal kvävegiva vid olika djurintensitet. 
Figure 3. Grain yield of winter wheat and economically oprimal N rate on f a m  wih  

diferent animal intensities. 



Tabell 6. Qtirnd kvävegiva till höstvete vid olika djurintensitet och efter olika 
förfrukter 

Table d Optimum Ievels o fN  to winter wha t  onJams without and with livestock by 
drflii-ent preceding crops 

Djurintensitet Skörd vid Ekva- 
Animal intensity optimum Antal tion 

FBrfr Yield at försök nr 
Prec. U g  Hög optimum Number Eq. 
crop Low High kg/ha q. RO. 

Olj ev. 
Obl seeds 

Ovrigt 
Others 

Den högsta optimala givan på 128 kg kväve per ha erhölls på djurfria gårdar med 
stråsäd som förfrukt. Efter oljeväxter var den sju kg lägre. P i  djnrgårdar var skin- 
naden mellan förfruktsgrupperna större eller 27 kg per ha (tabell 6) .  Det f&um att 
f6rsök med oljeväxter som förfrukt till antalet dominerade kraftigt i södra Götaland gör 
jam forelsen av för fruktseffekter osäker. 

Regionala skillnader 

När även hänsyn togs till regionala variationer, blev skillnaderna mellan optimala 
kvävegivor relativt stora (tabell 7). Den relativt stora variationen mellan optimala 
kvävegivor korrelerade emellertid dåligt med skördenivån. Skördma var stdirst i södra 
G6taland, men andel  obsenationer var litet i vissa grupper vilket g6r resultaten 
svartolkade. 



Strasad, u t an  d j u r  
C e r e a l s ,  w i t h o u t  animals 

med d j u r  
w i t h  a n i m a l s  

, , , O l j e v .  u t a n  d j u r  
Oilseed w i t h o u t  animals 

- - -II- 

Figur 4. Kärnskörd av höstvete som funktion av kvävegiva på djurgårdar och djurfria 
gårdar med stråsäd respektive oljeväxter som förfrukter. 

Figure 4. Grain yield of winter wheai as abnction of N on farms with livestock and 
on farms without livestock with cereals and oiZ seeds, respectively, as 
preceding crops. 



Tabell 'i. Optimal kvävegiva till höstvete efter olika förfrukter och vid o l ih  djurin- 
tensifet. Uppdelning på regioner 

Table 7- Optimum leveis of N m winter wheat on firns without and with kivestock 
by diferent preceding trops and regions 

Iljuurintensitet Optimal Ekva- 
För Animal Intcursi~ skörd Antal Bion 
frukt Opt. försök nr 

Region Prec. J-42 Hög yield Number Eq. 
Region crop Low High kg/ha a p .  no. 

Oljev 95 
Oil seeds 

Norra S tråsäd I l6 
Götaland Ccreals 

Oljev 4 16 
Oii seeds 

Södra Stråsäd - 
Götaland Cereals 

Oljev 1 00 
Oil seeds 

Skördenivå och optimal kvävepödsling 

Av tabell 8 framgår hur optimal kvävegiva skall ökas när skörden ökar med ett kon. 
1 några fall sjönk optimal hävegiva med skördenivån. De redovisas ej. Medianvärdena 
för varje grupp, dvs den skördenivå, som hälften av försoken i gruppen överträffade, 
~iarierar på ett regelbundet satt. Den optimala kvävegivan förändras med 45-20 kg per 
ton erhållen skörd. Om man alltså på två likartade fält får ett ton högre skörd p3 det 
ena, sM1 den optimala kvävegivan ligga 15-20 kg högre på detta fält. 

*Observera att detta gäller bara under f6rutsaltning att 'havets effekt begränsas av nigon 
annan tillväxtfahor, Lex dålig markstniktur. Om strukturen f6rbaEtras kommes skôrden 
att ajh iiksom effekten av tillfört Iwäve sch motivera en högre optimal havegiva. Ett 
och samma 4a%t under tvii o l i k  ab är ett mnat exempel där sambandet i stort sett 
galler. Däremot behajver det inte galla om skördenivån varierar på grund av skillnader 
i kvävemineralisefing, tidigare gödsling eller olikheter i Bdimat. I sådana fall är det inte 



alls säkert att den optimala kvävegivan är högst där skörden är störst. Exempel p5 detta 
finns i tabell 7. Jämförelsen maste göras inom sa likartade grupper som möjligt. 

Tabell 8. Förändring i optimal kvävegödsling, kg N per ton höstvete, i intervdllet L% 
- 8 ton per ha. Gnippens medianvärde inom parentes 

Table 8. Change in economically optimal N rates, kg per lon yield of winter wheat 
within yield levels 4 - 8 ton per ha. Median of the group within parenthesis 

Region BReaionl 

Mellan- Norra Södra Medel- 
Förfrukt sverige Götaland Götaland tal 
Prec. crop Central Nonh Soulh Mean 

Stråsäd 18 (5360) 16 (5550) - (5910) l 6  (5620) 
Cereals 

OOj eväx ter - (5810) 22 (6060) 13 (6770) i 5  (6410) 
Bil seeds 

DISKUSSION 

Optimal kvävegiva 

Vid ekonomiskt optimum är kostnaden för det sist tillförda kilot kvave lika stor som 
skördeökningens värde. När sambandet mellan avkastning och haveinsats är känt kan 
ekonomiskt optimum faststallas. Detta infaller da kvoten mellan kvävepris och spann- 
millspris sammanfaller med produktionskurvans lutning. 

Vid beräkning av optimal kvävegiva togs ingen hänsyn till groteinhaltsreglering. Det 
fönitsattes att man i allmänhet uppfyller kravet på att proteinhalten vid skalrd är minst 
10,5 % av torrsubstansen. Denna proteinhalt gäilde som nedre gräns för brQdsäds- 
klassificering av I99 1 års veteskörd (Johnsson, 199 1). 

Vid betalning efter proteinhalt kommer den optimala kvävegivan att öka. Proteinbe- 
talning enligt 1990 års regler innebar att den optimala kvävegivan ökade med ca 20 kg 
h ä v e  per ha. 

I bilaga II redovisas ekvationer hade med och utan hänsyn tagen till proteinbetaining. 
Vid proteinbetalning räknades skörden upp med 0,3 % för varje tiondels procentenhet 
över 11 % protein. Vid proteinhalter under 11 %, minskades den i stället i motsva- 
rande grad. 



Stall~Qdselns långsiktiga påverkan 

Skillnaden i optimal kvävegödsling till höstvete mellan en djurfri gård och en djurghd 
- enligt våra definitioner - blev i medeltal 33 kg per ha. Statistiskt säkra skillnader i 
skördens storlek mellan de båda gårdstyperna påvisades inte. 

Warlin (1988) redovisar 57 höstveteförsök med ekonomiskt optimum på 153 kg kvave 
per ha på gårdar utan stallgödsel mot 138 kg på 65 gårdar med stallgödsel i växt- 
följden. Lindén (1986) och Mattsson (1986) uppskattar skillnaden i optimum mellan de 
olika gårdstyperna till 20 kg kvave per ha för kom. Den i föreliggande undersökning 
funna något större skillnaden kan som tidigare påpekats vara en tillfallighet. Små 
variationer i skördekurvans parametrar kan medföra avsevärda förändringar i optimal 
giva. 

Den sämre stråstyrkan på djurgkdar ar en funktion av kvavetillgången. Markprofilen 
innehåller mer mineraliskt kvave på djurgårdar (Lindén, 1986;Mattsson & Anderson, 
1986;Warlin, 1988). Riklig kvavetillgång vid tillväxtens början medför stor vegetativ 
tillväxt. Sker tillväxten snabbt hinner vävnadsstrukturerna inte stabiliseras i lika hög 
grad som när tillväxten går långsammare. Följden blir försämrad stråstyrka och för- 
klarar också varför skörden blev mindre på djurgårdar än på djurfria gårdar speciellt 
vid högre kvävegivor. 

Proteinhalten i kärnan blev nfigot högre på djurgardar iin på kreturslösa gårdar. H 
genomsnitt var proteinhalten 11,4 mot 11,l % av vetets torrsubstans. Kvavenivån har 
stor betydelse för proteinhalten (Mattsson, 1988). Som redan berörts finns mest 
mineraliskt kvave i profilen på djurgårdar. 

Även tidpunkten för kvavetillförsel har viss betydelse (Mattsson, 1984). Senare 
tillförsel, inom vissa gränser, leder till högre proteinhalt vid i övrigt lika förhåilanden. 
I allmänhet är mineraliseringen större på djurgårdar än på gårdar utan djur (Lindén, 
1986). Vete som odlas på en djurgård får därför tillgång till mer kvave senare under 
vegetationsperioden och får högre proteinhalt än vete som odlas p& en djurfri gård vid 
samma kvävegiva. 

Inom gruppen djurgårdar förekommer vall i växtföljden oftare än i gruppen djurfria 
gårdar. Detb påverkar resultaten. Det är inte bara stallgödsel, som ger upphov till 
rikligare kvavetillgång, utan aven vallen bidrar till detta. Tyvärr kunde andelen vall i 
växtföljden inte beaktas i undersökningen. 

Förfruktens betvdelse för optimal kvave~ödsling 

Undersökningen bekräftar att oljeväxter är en god förfrukt till höstvete. Skillnaden i 
ekonomiskt optimum mellan stråsäd och oljeväxter som förfrukt var 7 kg kvave Iagre 
per ha pfi djurfria gårdar och 27 kg Iagre på djurgårdar. Den större skillnaden p& 
djurgårdar kan förklaras med den förbättring av markstrukturen, som oljeväxternas 
djupa pålrotssystem åstadkommer. Det kan tänkas gynna efterföljande grödors 
vattenförsörjning och därmed också möjliggöra ett bättre utnyttjande av djurgårdarnas 
större kvavemineralisenng. 



Skördarna var i genomsnitt klart större efter oljeväxter än efter stråsäd som förfrukt. 
Trots det, blev ekonomiskt optimum lägre efter oljeväxter. De flesta försöken med 
oljeväxter som förfrukt Iåg i södra Götaland. Skillnaden i skörd är därför kopplad till 
effekten av regionen. Detta visar svårigheterna i att relatera optimal hcvavegödsling tiII 
skördens storlek. Endast om alla övriga faktorer är lika är den typen av korrigering 
giltig. Eftersom detta sällan är fallet är försiktighet nödvändig. 

Regionens betydelse 

Den genomsnittliga höstveteskörden blev 5000,5280 och 6240 kg per ha i Mellansveri- 
ge, norra Götaland respektive södra Götaland. Skillnaderna mellan alla tre regionerna 
var statistiskt sakra. Som redan påpekats spelar såväl klimatiska som odlingstekniska 
förutsättningar roll men proportionerna kan inte bestämmas. 

Den genomsnittliga proteinhalten i Mellansverige, norra och södra Götaland blev 113,  
11,1 respektive i 1,2 %. Mellansverige avvek statistiskt säkert ifrån de övriga. 

Optimal kvävegödsling vid olika skördenivåer 

Den optimala kvavegivan ~ k a d e  1 genomsnitt med 15-16 kg per ha och ton höstvete 
beroende gå förfrukt. Detta stämmer väl överens med värdena i tabell 5, som visar att 
vid normal gödslingsnivå låg proteinhalten på 1 1,5 %, vilket per ton höstvete med 15 
% vattenhalt är Bika med 17 kg kvave. 

AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Föreliggande undersökning belyser inte den "omedelbara" verkan som stallgödsel ger 
under det första året efter spridning. Denna omedelbara v e r h  skulle i många fall f6r- 
stärka de erhållna skillnaderna mellan djurgårdar och djurfria gårdar. De skillnader, 
som erhölls skall betraktas som stallgödselns långsiktiga effekter. Som redan påpekats 
ingår aven effekterna av varierande andel vall i växtföljden. 

Sammanställningen omfattar försök, som utförts under skiftande förhållanden och där 
alla gödselgivor inte förkommer i alla försök. Vidare har frågeställningarna som 
försöken skulle belysa varierat. Detta medför, vilket har betonats, att resulaten skall 
tolkas med urskiljning. Det gäller att se de stora linjerna och inte fasta nagot större 
avseende vid enskilda tabellvärden. 

Som inledningsvis påpekats har varje fält sina speciella förutsättningar. Kunskapen om 
dessa och hur de skall beaktas i odlingsåtgärderna leder till battre odlingsresultat och 
battre miljö. 

SUMMARY 

In 230 field experiments the effects of N fertilization to winter wheat were analysed 
with respect to previous manure application. The effects of preceding crops and the 
location of the experiments were also investigated. Winter wheat growing areas in 



Sweden, which means the southern quarter of the country, during the years 1977-1988, 
were included in the investigation. In all experiments, single rates of cdcium nitrate 
applied at growth stage 20-30 were used. 

Two groups of experiments were defined, one with an animal intensity less than 0,3 
animal units per ha and year called without livestock and one with 0,3 or more animal 
units called with livestock. One animal unit equals one cow, or three sows, ten 
fattening pigs or 100 hens. 

On average the economically optimal rates of N were 33 kg per lower on farms with 
livestock than without. The change in economically optimal rates was calculated to be 
approximately 22 kg per animal unit. Compared at equal fertilizer rates, grain protein 
and falling number were the highest on farms with livestock, indicating a higher N 
supply with mineralization on these farms. 

The economically optimal rates of N to winter what on farms without livestock were 
128 and 121 after cereals and oilseeds respectively and on farms with livestock they 
were 104 and 77 kg per ha. 

With increasing yield the economically optimal rate of N increased with 15-16 kg per 
ton yield. 

REFERENSER 

Databoken, 1989. (Sveriges lantbruksuniversitet, Konsulentavdelningen, Speciella 
skrifter 37). Uppsala. 

Johnsson, B. 1991. Sammanfattning av förslag till inlösen för spannmål fr o m den 1 
juli 1991. (Statens jordbruksnämnd, utrredningsavcielningen, Marknadsgrupp- 
vegetabilier, 199 1-05-23). 

Jordbruksverket, 1991. Riktlinjer för gödsling och kalkning 1992. (Rapport 1991 :9). 
Jönköping. 

Lindén, B. 1986. Jordkvävetillgång - skördenivå - kvävegödsling. (Sveriges lant- 
bruksuniversitet, Konsulentavdelningens rapporter, Allmänt 83, 15: 1-15:8). 

Mattsson, L. 1984. Kvavetillgången avgör höstveteskördens storlek och proteinhalt. 
(Sveriges lantbruksuniversitet, Fakta, marklvaxter 17). 

Mattsson, L. 1986. Arsmån, jordart, förfrukt etc avgör kvävegödslingseffekten? 
(Sveriges lantbruksuniversitet, Konsulentavdelningens rapporter, Allmänt 83, 14: 1- 
14: 10). 

Mattsson, L. 1988. Mindre kvävegivor - inverkan på skörd, ekonomi och kvaveba- 
lans. (Sveriges lantbruksuniversitet, Fakta, marklväxter 4). 

Mattsson, L. & Anderson, L.E. 1984. Anpassad gödsling med kväveprognoser - teknik 
och tillämpning. (Aktuellt från lantbruks-universitetet 336). 



Naturvårdsverket, 1989. Miljöskydd vid djurhallning. 1989. (Allmänna rAd $95). 

Sjöqvvist, T. & Wikander-Johansson, E. 1985. Vad innehåller slammet? (Naturvårds- 
verket, Meddelande 52). Uppsala. 

Statistiska Cenkdbyrån, 1990. Gödselmedel i jordbruket 19871888. (Statistiska 
meddelanden, Na30SM9W 1). 

Steineck, S., Djurberg, L. & Ericsson, J. 199 1. Stallgödsel. (Sveriges lantbruksuniver- 
sitet, Konsulentavdelningen, speciella skrifter 43). Uppsala. 

Warlin, B. 1988. Kvävegödsling till höstvete med N-profilmätningar. SUPRA Refe- 
rensen, 16. Landskrona. 

Zadoks, J.C., Chang, T.T. & Konzak, C.F. 1974. A decimal code for the growth 
stages of ce rds .  Weed Research 14? 4 15-42 1. 



BILAGA I 

För att r h a  om mängd gödsel till antal djurenheter utnyttjas natuw&dsverkets 
definitioner (Nat~rvairdsvesket~ 1989). En djurenhiek motsvube% 14 kg fosfor per Ar, 
vilket i genomsnitt återfinns i stallgödseln fr&, en ko under ett år. Data f ~ r  M v x  och 
unghöns har hämtats från Steineck et al. (1991) och för rötslam från Sjöqvist & 
Wikander-Johansson (1985). Därvid antogs att 500 kg rötslam med 20 % ts per alh 
motsvarar en djurenhet. 

Tabell I: l. Gödselproduktion från en djurenhet av respektive djurslag. För kor har 
betesperioden i de aktuella länen antagits vara 4 månader och för häst 6 
månader (Statistiska centralbyrån, 1988). 

Djurslag 

Fastgödsel 
Flytgödsel Urin 
ton/% m3/at ton/&- ton/& 

1 Mjölkkoa 20 12 9 12 
Per stailperiod 13,3 8 6 8 

1 Häst (400-500 
kg lev vikt) 
Per stallperiod 

2 ungnötb 
3 Suggorc 

10 Slaktsvind 
100 Fjaderfa 

5 Kalvar 
140 Unghönspl. 

" Beräknad på en genomsnittlig mjölkproduktion på 6000 kg per ko och år under 
försöks~erioden 1977-1988 (Databoken. 1989). 
b   ött djur över ett års ålder.' 
' Innefattar smagrisar upp till 25 kg samt 1/25 galt. 
d 2,5 omgångar per plats inkl. rekrytering för avelssvin. 

Med hjälp av bl a tabell I:l kan vi beräkna hur många djurenheter egen rekrytering 
motsvarar. Av tabell 1:2 framgår att rekrytering för en mjölkko motsvarar 25-30 % av 
hennes totala årsproduktion av gödsel. Ko inklusive egen rekrytering antas därmed vara 
lika med 1,25 djurenheter. 



Tabell I:2. Gödselm&gd per ko inklusive egen rekrytering 

Faseg6dsel 
Flytgdidsel Urin 
ton/k m3/år ton/& ton/& 

Rek. kalv l ,$ 1 O J  B 
Per stallperiod 1,s 8 3  Oy7 o$ 
Rek. kviga 3,8 1 3  1,5 2,4 
Per stallperiod 2,s 1 2  l Y 0  i &  

%st rek.  s& 2 3  2,3 3,4 
Per stallperiod 4 2 1 ,7 2 ,4 

Ks 20 12 9 1 2 
Per seallperiod 13,3 8 6 8 

Tola4t 
Ko 6 r e k  25,6 I4,8 11,3 15,4 
Per stallperiond 17,3 18 7,7 10,4 

0,5 kalv, ungdjur 8-12 mån same (27-%2)*0,4/12=0,5 kviga; ungdjur 12-27' mån 
(Inkalvning vid 27 mån, 40 % rek). 



BILAGA PI. 

Här presenteras de tredjegradsekvationer som Pigger till grund f ~ r  berakning av optimal 
kvävegiva till höstvete. Ekvationerna är av typen y =a+ bx f cx2+dx3, där a, b, c och 
d är konstanter med bestämda värden, x=N, kg/ha och y=skörd, kg/ha. Värdena för 
a, b, c och d Aterfinns i tabell II: 1. Kolumn 1 används om proteinbetalning ej utgår och 
kolumn 2 om proteinbetalning tillämpas. Vid proteinbetalning korrigeras skörden med 
1 +(aktuell prot.hdt (%) -1 1)*3/100. 
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