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Within field yield variations were investigated during a three year period on 
four different frelds in the Uppsala region. The soils were clay soils with clay 
contents from 30 to 45 % and average pH between 6.4 and 7.3. Cereals were 
gsown and grain yields were determined at 9 spots in a square grid of 50 to 
100 m size. 

Coefficients of variation for grain yields were 13 to 44 % without N-fertilizer 
applied and 10 to 30 % when the fields were fertilized with normal N-rates i-e. 
approximately 100 kg N per ha as ammoniumnitrate. The effects of pH and soil 
mineral N were the most consistent and logical. 

Analysis of regression was used to relate soil parmeters to the N fertilizer 
response. Clay content, organic matter content, pH and soil mineral N in spring 
affected the N response statistically significant. 

The investigation revealed the difficulties to explain yield variations within 
fields with single soil chemical andior soil physical analyses. Another approach 
will be to determine yield variations for some years with the appropriate 
equipment and based on these experiences locate good and bad parts of the 
fields and treat these parts accordingly. 



SAMMANFATTNING 
* Pa fyra olika falt i Uppsalatrakten studerades skördens variation inom olika 

faltdelar. Undersökningarna genomfördes under tre år och bedrevs som ett 
samprojekt mellan Jordbrukstekniska Institutet och avdelningen för 
växtnäringslära vid institutionen för markvetenskap, SLU. 

* Föreliggande del av projektet behandlar kärnskörden av spannmal bestämd 
pa nio punkter i ett rutnät inom faltet och hur skörden relateras till 
markkemiska och markfysikaliska parametrar i matjord (0-20 cm) och alv 
(40-60 cm). Skörden bestämdes dels med faltets normala kvävegödsling, 
dels utan. 

* Betydande skördevariationer förekom. Variationskoefficienter mellan 13 
och 44 % utan kvävegödsling och mellan 10 och 30 % med kvävegödsling 
uppmättes. Den största skörden inom ett skifte var 1,5 till 3 gånger större 
an den minsta. 

* Flertalet markkemiska parametrar varierade starkt inom filten. De fyra 
oberoende variablerna lerhalt, mullhalt, pH och mineralkvave pA varen 
beskrev signifikant kvavegödslingseffekten pA tvA av filten. I dessa fall 
hade ler- och mullhalt positiv inverkan medan pH och mineralkvave pA 
varen hade negativ. Ingen av dessa fyra parametrar förklarade ensam 
kvavegödslingseffekten pa ett entydigt satt. Inverkan av pH och mineral- 
kvave var dock mest enhetlig och logisk. 

* Bland markfysikaliska parametrar var luftfylld porvolym vid 1 m dränering 
en variabel, som i viss utsträckning pAverkade kvavegödslingseffekten, 
dock inte pa signifikant niva. En variationsvidd från 0,s till 15,O 
volymsprocent pil samma skifte uppmättes. I alven pA samma falt lag 
värdena mellan 4,7 och 11,4 volymsprocent. 

* Undersökningen visade pA svarigheter att förklara faltens skördevariatio- 
ner med enskilda markfysikaliska- och markkemiska parametrar. Att pA 
basis av markanalyser förutsäga skördevariationer förefaller därför svart. 
pH och mineraliskt kvave i profilen ar variabler, som analystekniskt ar 
latta att hantera, men deras variabilitet kräver arliga analyser, vilket kan 
vara svart att omsatta i praktisk skala. Att skördevariationen ar likartad 
fran Ar till Ar, vilket det finns indikationer pa ar dock positivt. DA kan 
nämligen en kartering av skördevariationen med lämplig utrustning under 
nagra ar ge information om skiftets bättre och sämre delar och med ledning 
därav kan lämpliga Atgarder vidtas. 



INLEDNING 
Gällande gödslingsrekommendationer tar hänsyn till skördens storlek (Jordbruks- 
verket, 1995). En förväntad stor skörd bör salunda gödslas mera än en liten och 
tvart om. Principen tillämpas allmänt för hela skiften. Eftersom fA eller inga 
skiften är helt jämna är det sannolikt att skörden även varierar inom ett skifte. 

Allt mindre delar av skiftet skulle därför gödslas individuellt beroende pa trolig 
avkastning p4 denna skiftesdei. För att n2 dithän maste det Warläggas att avkast- 
ningen p2 olika skiftesdelar verkligen varierar, att denna variation pa nAgot sätt 
kan bestämmas p2 förhand, samt att gödslingen kan styras efter variationsmön- 
stret. 

I ett samarbete mellan Jorbrukstekniska Institutet och avdelningen för växt- 
näringsiara vid Sveriges lantbruksuniversitet har avkastningsvariationens mönster 
och tänkbara orsaker bearbetats. Förutom egna resurser har medel ställts till 
förfogande dels av Stiftelsen lantbrukets fond, dels av Stiftelsen svensk 
växtnäringsforskning. 

MATERIAL OCH METODER 
Undersökningarna inleddes 1991 och de experimentella delarna i falt avslutades 
i och med skörden 1993. Ett till tvA falt per ar studerades. I ett rutnät inom 
valda falt lades 9 provpunkter fast (figur 1). Rutnätets maskvidd var i 
storleksordningen 25x50 m det första året och ungefar 50-100x100 följande Ar. 
Rutnätet var endast ungefärligt. 

I varje provtagningspunkt togs prov av matjorden, 0-20 cm och alven 40-60 cm. 
P2 dessa prover bestämdes jordart och mullhalt samt pH, P-AL och K-AL. 
Prov för bestämning av mineraliskt kväve i form av ammonium- och nitratkväve 
i profilen togs vid tva tillfallen under vegetationsperioden, dels pa varen före 
gödsling, dels ph sensommaren dA kväveupptagningen i grödan beräknades vara 
avslutad. I varje provtagningspunkt (9 stycken) togs prov fran skikten 0-30, 30- 
60 och 60-90 cm. 

Vidare togs volymsäkra jordproppar fran skikten 10-20 respektive 45-55 cm 
pa vilka vattenhalten bestamdes vid vattenavförande tryck motsvarande 0,5, 1 
och 150 m vattenpelare. Aven porositet och skrymdensitet bestämdes pa dessa 
prover. 

I anslutning till varje provtagningspunkt mättes tv2 rutor om drygt 50 m2 in. 
Den ena av dessa rutor gödslades inte med kväve medan den andra erhöll fdtets 
normala kvävegödsling (tabell 1). Vid skörd eller strax före togs prov av hela 
den ovanjordiska delen av grödan för bestämning av kvoten kärnalhalm. Pa 
basis av denna bestämning beräknades sedan halmskörden vid den ordinarie 
skörden. Kvävehalten i bade kärna och halm bestämdes. 



Krusenberg 

m 191 
Ytternas 

Figur 1.  Provpunkternas ungefärliga lagen p3 de olika fälten. 
Figure I .  Location of sampling points within the different experimental fields 



Ett av falten, kallat Kung Björn, utnyttjades bade 1992 och 1993 (tabell 1). 

Vissa falt skördades med en skördetröska försedd med skördemätningsutrustning 
enligt Flow-meter (Thylén, 1994). Fran och med 1992 var tröskan utrustad med 
ett satellitbaserat positioneringssystem, Global Position System. Dessförinnan 
beräknades positionen med hjälp av sk död rakning pa basis av körhastighet och 
skärbordsbredd. 

Den genomsnittliga mullhalten för f~rsöksfdten lag mellan 3,2 och 3,s % 
(tabell 2). PA ett av falten, Kvarnbo, var lerhalten i genomsnitt 45 % dvs. styv 
lera. P2 de övriga tre fälten lag lerhaiten mellan 38 och 35 %, mellanlera. 
Fosfortillsthden var goda och pA ett av fdten, nämligen Krusenberg, 
anmärkningsvärt högt. Om det har att göra med fältets belägenhet i anslutning 
till en kyrkogard och eventuellt förändrade odlingsgränser har inte utretts. 

Tabell 1. Växtodlingsdata för de olika försöksplatserna 
Table I. Some agronomic data for the experimental sites 

Plats Ar  Gröda Sort Gödsl. Förfr. S3dd Skörd 
Prec. 

Site Year Crop Cultiv Fert. crop So wing Harvest 

Krusenberg 91 Korn Golf 11 5 Korn 04-1 6 08-23 
Ytternäs 92 Korn Golf l 10 Höstvete 05-08 09-08 
Kung Björn 92 Korn Pernilla 110 Korn 05-1 1 09-10 
Kung Björn 93 Havre Svea 'i 10 Korn 04-30 09-1 7 
Kvarnbo 93 Korn Pernilla 110 Korn 04-28 09-1 7 

Tabell 2. Generella markparametrar för försöksfalten 
Table 2. Some common soil parameters for the experimental sites 

Org . Ler- 
Plats mtr. halt pH P-AL K-AL 
Site O. M. Cla y pH Labile P Labile K 

Krusenberg 3,2 31,6 6,7 47,O 27,7 
Ytternas 3,3 32,O 6,4 15,7 24,6 
Kung Björn 3,8 34,7 7,O 16,O 24,6 
Kvarnbo 3,5 45,7 7,3 6,7 25,5 

Nederbörd 
I tabell 3 har nederbörd, evapotranspiration och balans angivits manadsvis. 



Uppgifterna kar hämtats fran Ultuna meteorologiska station, som ar belägen 5- 
10 km fran försöksfalten. Evapstranspirationen var i allmanhet större än neder- 
börden. Detta är normalt men i juni 1992 var underskottet mer an 100 mm och 
det är anmärkningsvärt. Sammantaget får 1991 och 1993 betraktas som 
gynnsammare ur nederbördssynpunkt an 1992. Det senare var ett utpräglat 
torrar. SAdden genomfördes omkring 10:e maj detta Ar. Nederbörden under maj 
och juni var 50-60 % av normalnederbörd. 

Tabell 3 .  Nederbörd, evapotranspiration och balans, mm 
Table 3. Prec~itation, evopotranspiration and balance, mm 

Evapo- 
A r Manad Nederbörd Normal transpirat. Normal Balans 
Year Month Precipit. Evapotransp. Balance 

1991  AP^ 
Maj 
Jun 
Jul 
Aug 

1992   AP^ 
Maj 
Jun 
Jul 
Aug 

1993  AP^ 
Maj 
Jun 
Jul 
Aug 

Vaxttillgangligt vatten i profilen 
En approximativ beräkning av mängden vaxttillgangligt vatten i skiktet 0-50 
cm genomfördes pa följande satt. 

Lat w, vara vattenhalt i volymsprocent vid dräneringsdjup pa 1 m och vgr, 
vattenhalten vid vissningsgransen i skiktet 0-10 cm. Lat vidare w, och vgr, 
beteckna vattenhalten i det femte 10 cm skiktet i profilen. Mängden vaxt- 
tillgängligt vatten i skiktet 0-10 cm blir da v, =wl-vgr, mm och v , = ~ , v g ~ ~ ~  
skiktet 40-50 cm. För ett godtyckligt 10 cm skikt ar mängden vatten y,,-y,, 
y,, och y,,, beskriver vattenhaltens förändring med djupet vid 1 m dränering 
respektive vid permanenta vissningsgransen. Nu ar y,,= w, + x(w,-w,)/S om 
likformig förändring med djupet antas och y,,=vgr, +x(vgr,-vgr,)/5 vid djupet 
x i dm. Den sammanlagda mängden vaxttillgangligt vatten i profilens 5 översta 
10 cm skikt erhalles da ur 



RESULTAT 

Har redovisas skördar uppmätta punktvis enligt det rutnät som redogjorts för 
tidigare. Skördekarteringen har redovisats av Thylén (1994). Gemensamt för 
bada metoderna är att betydande skördevariationer inom skiftena förekom (tabell 
4). En faktor p2 1,s till 3 mellan högsta och lägsta skörd uppmättes. Den största 
spridningen iakttogs pA Ytternas och Kung Björn. Bada mätningarna gjordes 
samma år. Variationen inom falt matt som standardavvikelse bade ökade och 
minskade vid kvävegödsling. Sett i relation till den ökande avkastningen vid 
kvävegödsling minskade variationen. Variationskoefficienterna minskade i 
samtliga fall utom ett. 

Ett exempel pA skördevariationernas utseende visas i figur 2. Figuren visar hur 
kvaveeffekten, dvs. skördeökningen vid kvävegödsling, varierade pA tvA av 
fäiten, Ytternas och Kvarnbo. Har har samma kvavemängd räknat i handels- 
gödsel gett skördeökningar upp till 2000 kg kärna per ha a ena sidan och 
orsakat skördeminskning med ca 500 kg A den andra. 

Ett av tälten utnyttjades tvA Ar i rad. Skördevariationerna pA detta falt Atergivna 
som kärnskörd utan kvävegödsling visas i tigur 3. Det finns en viss principiell 
likhet mellan de bada Aren. Langs faltets främre kant ar skörden lag i 
ytterändarna och högre mot mitten. Langs den högra kanten stiger skörden mot 
bortre delen. E det innersta hörnet ar skörden högst. Exemplet antyder att 
skördevariationen är likartad Ar f r h  Ar. 

Markkemiska variationer inom fälten 
Lerhalterna i matjorden varierade mellan 17 och 46 % inom samma falt (tabell 
5). PA Kvarnbo var ierhalten drygt 60 % pA ett ställe. Med undantag för 
Ytternäs var variationen i mullhalt förhAllandevis mAttlig. Det rörde sig 
numeriskt om nAgon enstaka procentenhet. För Ytternas radde en speciell 
situation, som berörs under P-AL nedan. 

pH i matjorden varierade ofta med mer än en pH-enhet mellan de nio punkterna 
inom samma falt (tabell 6). De högsta vardena observerades pA Kvarnbo med 
pH upp till 7,6. Krusenberg och Ytternäs hade genomgaende de lägsta vardena. 
I alven var pH-variationerna inom tält mindre an i matjorden, ofta ungefar en 
halv pH-enhet, utom pA Krusenberg (tabell 7). Jämfört med matjorden lag pH- 
vardena i alven högre, vilket ar en generell företeelse i Uppsalatrakten, dar 
inflytandet frAn den djupare belägna kalkrika glacialleran gör sig gällande. 



Tabell 4. Kärnskördar, kg/ha, utan N-gödsling och med fältets normala 
gödsling 
Table 4. Grain vields, kg/ha, without N application and with normal N 
fertilization 

Plats Site 

Krusen- Ytter- Kung Kung Kvarn- 
Ruta Plot berg näs Björn 92 Björn 93 bo 

Utan N Without N 

S I 522 
CV, % 14,4 

Med N With N 

Variationen i P-AL var stor. En faktor 2 eller 3 var regel och för ett par falt 
skiljde det ännu mera mellan högsta och Iagsta värde. De tv i  rutorna 7 och 8 
p& Ytternas med s& markant avvikande varden hänger samman med att dessa 
provpunkter var belägna pa en del av faltet som tidigare hade utnyttjats som 
kökstradgard. Det ar oklart för hur länge sedan detta var aktuellt men det torde 
röra sig om minst ett par decennier. Hur som heist ar det minneseffekter fran 
denna tid, som visar sig i anaiysvardena. 



Ytternas Kvarnbo 

Figur 2. Schematisk atergivning av kvävegödslingseffekt, kg/ha, dvs skillnad 
i skörd mellan faltets normala gödsling och ingen kvavetillförsel p& faltets 
olika delar. 
Figure 2. Nitrogen effect, yield difference between normal fertilization of  the 
experimental field and no nitrogen application, schematically sho wn. 

Kung Björn 93 
Kung Björn 92 

Figur 3. Skördevariation, kg/ha, utan kvävegödsling tv3 olika &r p3 samma 
fält. 
Figure 3. Yield variation, kg/ha, without nitrogen fertilization two different 
years wirhin the same field. 



Skillnaderna mellan fälten avseende P-AL ar ocksa stora. P-AL är starkt 
relaterad till gödslingsniva och brukningshistoria. Detta f r a g &  ocksa vid en 
jamförelse mellan P-AL i matjord och d v .  Med undantag för Ytternäs är P- 
AL-värdena i alven avsevärt lägre, ibland blott en tiondel av matjordens varden. 
Matjorden har gödslats upp. Förhallandena i alven har paverkats i mindre ut- 
sträckning, men ett visst inflytande finns och samvariationen mellan matjord och 
alv är tämligen tydlig. 

Tabell 5. Lerhalt och mullhalt i matjorden 
Table 5. Cla y content and organic matter in the top soil 

Plats Site 

Ruta Plot Krusenberg Ytternas Kung Björn Kvarnbo 

Lerhalt Clay content 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

CV, % 

Mullhalt Organic matter 
a 3.4 

CV, % 6,7 

K-AL varierade i mindre utsträckning bade inom och mellan falt an P-AL. K- 
AL ar kortsiktigt en funktion av gödsling med K, men lerhalten betyder oftast 
mera. Det ar saledes ingen tillfällighet att de lägsta K-AL-värdena generellt sett 
paträffades pA Krusenberg och Ytternas, som ocksa hade de lägsta lerhalterna. 
Skillnaderna mellan matjord och alv ar inte heller SA stora som de var för P- 
AL. 



Tabell 6. pH-varde, P-AL och K-AL, mg/100 g jord, i matjorden 
Table 6. pH, labile P and K, mg/108 g soil, in the topsoil 

Plats Site 

Ruta Plot Krusenberg Ytternas Kung Björn Kvarnbo 

cv, % 

P-AL 
a 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

cv, % 

K-AL 
1 
2 
3 
4 
5 

cv, % 

Variationskoefficienterna för pH, P-AL och K-AL i matjord och alv visar att 
variationen för pH var störst i matjorden. För P och K var det snarare tvärt 
om. Enstaka kraftigt avvikande varden medförde oftast de största variations- 
koefficienterna i alven. 



Tabell 7. pH-varde, P-AL och K-AL, mg/100 g jord, i alven 
Table 7. pH, labile P and K, mg/100 g soil, in the subsoil 

Plats Site 

Ruta Plot Krusenberg Ytternas Kung Björn Kvarnbo 

cv, % 

P-AL 
1 
2 
3 
4 

cv, % 

K-AL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

cv, % 

i jämförelse med P och K kan pH-variationerna förefalla obetydliga. Den 
logaritmiska pH-skalan innebär emellertid att en pH-enhet i själva verket betyder 
100 gangers förändring- De sma förändringarna som registreras i pH betyder 
salunda i sjäiva verket stora förändringar i den markkemiska miljön. 

Mineraliskt N i marken räknat till 90 cm djup bestämdes (tabell 8). Variations- 
koefiicienterna pa våren var likartade mellan tsten även om nivaerna p2 de 



ingaende värdena var olika. P% Kmsenberg minskade mineralkvavet från varen 
till hösten med ca 40 kg per ha. Aven p% Kvarnbo observerades en stor 
minskning, men där var varvärdena ovanligt höga, mellan 150 och nästan 400 
kg per ha. Den största delen av detta lag under 60 cm djup. Dess verkan blev 
därför begränsad. Tillförsel av stallgödsel sker Aterkommande p2 faltet. Det är 
inte ovanligt med höga värden p2 mineraliskt kvave under sadana förhållanden 
(Mattsson, 1991). 

Tabell 8. Mineraliskt kvave, NO,- och NH, kg/ha i skiktet 0-90 cm, var (VI 
och höst (H) 
Table 8. Soil mineral N, NO,- och NU, kg/ha in 0-90 cm layer. V and H means 
spring and autumn, respectively 

Plats Site 

Krusen- Ytter- Kung Kung Kvarn- 
berg näs Björn 92  Björn 9 3  bo 

Ruta  
Plot V H V  H V H V H V H 

CV, % 22 14 3 9  88 32 31 29  2 9  9 9  

Markfysikaliska variationer inom filten 
P2 Ytternas var den beräknade mängden vaxttillgangligt vatten uppemot 108 
mm i profiiens översta 50 cm (tabell 9). I jämförelse med Kvarnbo, dar 
motsvarande beräkning resulterade i ca 55 mm, kan det förvantas fA inflytande 
p& hur gröda och kvavegödslingseffekt varierar. P2 Ytternas var inomfaltsvaria- 
tionen störst. 

Matjordens volymvikt varierade sammantaget mellan 1,14 och 1 3 7  (tabell 10). 
I alven uppmättes värden mellan l ,  18 och 1,60 kgll. Volymvikten i alven (tabell 
11) var inte generellt högre utan ganska ofta uppmättes lägre värden i alven an 
i matjorden. Variationen var dock som regel störst i alven. 

Vid dränering till en meters djup töms det grövre porsystemet p2 vatten och 
ersatts med luft, Den salunda IuftSiIlda powolymen ar en viktig indikator p2 
hur förhallandena för vaxtrötterna ar. Tio volymsprocent luft brukar sattas som 



Tabell 9. Beräknad mängd, mm, växttillgängligt vatten i skiktet 0-50 cm 
Table 9. Estimated amount, mm, of plant available water in the 0-50 cm layer 

Plats Site 

Ruta Plot Krusenberg Ytternäs Kung Björn Kvarnbo 

undre gräns för acceptabel rotmiljö. Totalt var det endast pA ungefar en 
tredjedel av provplatserna som den luftfyllda porvolymen nadde tio procent 
eller mera. Variationerna inom de enskilda falten var betydande med variations- 
koefficienter ph 30-50 % i matjorden och 20-30 % i alven (tabell 10 och 11). 

Stegvis regression (SAS, Stepwise) med kvaveeffekten som beroende variabel 
och luftfylld porvolym i matjord respektive alv som oberoende variabler visade 
att matjordens luftvolym i regel hade negativ inverkan pa gödslingseffekten (ej 
särredovisat). Detta innebär shlunda att gödslingseffekten avtog nar den 
luftfyllda porvolymen ökade, eller ju porösare jord desto mindre kvaveverkan. 

Detta nhgot överraskande resultat kan troligen kopplas samman med vatten- 
stress. Särskilt 1992 rhdde starkt vattenunderskott (se tabell 3). En liten jämfört 
med en stor luftfjdld porvolym vid samma vattenavförande tryck innebar a ena 
sidan begränsningar i rötternas luftforsörjning. Men det innebar ocksa att det 
finns vattenfyllda porer dar vattnet kanske inte ar hardare bundet an att det kan 
utnyttjas av rötterna. De negativa effekterna av försämrad lufttillgång uppvägs 
kanske mer an väl av att det anda finns vatten nar torkan sätter in. 



Tabell 10. Volymvikt, kgli, porvolym och luftfylld porvolym vid ett vattenav- 
förande tryck motsvarande 1 m vattenpelare, % V/V, matjord 
Tabel 10. Bulk density, kg//, porosity and air-filed porosity, % V/V, at a 
tension of I kPa, top soil 

Plats Site 

Ruta Plot Krusenberg Ytternas Kung Björn Kvarnbo 

Volymvikt Bulk density 
1 1,32 
2 1,30 
3 1,30 
4 1,42 
5 1,34 
6 1,33 
7 1,33 
8 1,25 
9 1,36 

CV, % 3,5 8,1 

Porvolym Porosity 
1 49,O 
2 49,8 
3 49,6 
4 45,5 
5 48,8 
6 48,8 
7 48,7 
8 52,2 
9 47,7 

CV, % 3,6 8,4 

Luftfylld porvolym Air filled porosity 
1 12,2 15,O 
2 1 1  .O 11,7 
3 9,7 13,6 
4 5,6 4,2 
5 10,6 8,6 
6 8,s 5,3 
7 11,7 O, 8 
8 16,6 15,O 
9 7,7 14,5 

CV, % 30,l 54,2 



Tabell 1 1. Volymvikt, kgll, porvolym och luftfylld porvolym vid ett vattenav- 
förande tryck motsvarande 1 m vattenpelare, % VIV, alv 
Table I I. Bulk density, kg//, porosity and air-filled porosity, % V/V, at a 
tension of I kPa, sub soil 

Plats Site 

Ruta Plot Krusenberg Ytternas Kung Björn Kvarnbo 

Volymvikt Bulk density 
1 1,411 
2 1,21 
3 1,28 
4 1,37 
5 1,32 
6 1,39 
7 1,34 
8 1,29 
9 1.30 

CV, % 4,7 8,3 

Porvolym Porosity 
1 47,8 
2 54,7 
3 52,5 
4 49,3 
5 50,4 
6 47,5 
7 50,2 
8 51,5 
9 50,9 

cv, % 4,5 9,9 

Luftfylld porvolym Air-filed porosity 
1 5.6 1 1.4 

CV, % 26,8 31,8 



Skördevariationens orsaker 
De fem försöksplatserna underkastades var för sig en stegvis regressionsanalys 
(SAS, Stepwise) där kvavegödslingseffekten utgjorde beroende variabel och 
variationskallorna lerhalt, mullhalt, pH i matjorden samt mineralkvave i skiktet 
0-90 cm pa varen betraktades som oberoende variabler. Stegvis regression 
innebär i första steget att 1 variabel i taget analyseras med avseende pA dess 
inflytande pA den beroende variabeln, dvs i detta fall kvavegödslingseffekt. Den 
variabel som visar det starkaste sambandet identifieras och regressions- 
ekavationen bestäms. I nästa steg analyseras tva variabler och det par som visar 
det starkaste sambandet bestäms. Sedan behandlas 3 variabler osv. I tabell 12 
har regressionskonstanter för ekvationer med 1, 2, 3 och 4 variabler listats. 
En motsvarande bearbetning där karnskörd utan kvävegödsling relaterades till 
P-AL, pH och mineralkvave redovisas i tabell 13. 

PA Ytternas erhölls signifikanta samband mellan kvavegödslingseffekten och 1, 
2, 3 och 4 variabler (tabell 12). pH var den variabel som ensam beskrev 
kvavegödslingseffekten bäst p2 detta falt. Effekten avtog med stigande pH. Pa 
Kung Björn 92 och 93 gällde samma sak för mineraliskt N, delvis p i  signifikant 
niva. P2 Krusenberg var mullhalten mest betydelsefull som förklarande variabel 
och pil Kvarnbo lerhalten. Effekterna var emellertid inte statistiskt signifikanta 
vare sig pa Kmsenberg eller pil Kvarnbo. PA Kvarnbo steg R' fran 0,47 med 
endast lerhalt som oberoende variabel till 0,65 nar pH togs med i analysen. 
Mineraliskt N pA Kvarnbo var mycket högt. Det mesta kvävet lag i skiktet 60- 
90 cm. Dess inflytande blev därför lagt. 

I tabell 13 dar skörden utan kvave relaterades till b1.a. mineraliskt kvave finner 
vi att pil Ytternas och Kung Björn 92 ökar skörden med stigande mineralkva- 
veförrad, p& Ytternas med statistisk säkerhet. Däremot ar det signifikant negativ 
effekt p2 Kung Björn 93, vilket är svarförklarat. Ruta 1 hade faltets högsta 
mineralkvavevarde detta Ar och borde ha betytt en förhallandevis stor skörd utan 
kvävegödsling. P2 samma ruta var emellertid alvens volymvikt och luftfylld 
porvolym förhallandevis laga. Det kan ha inneburit fysikaliska begransingar, 
som överflyglat den verkan som mineralkvavet hade. Men samma mark- 
fysikaliska värden gäller för bade 1992 och 1993 och da ar det anda oklart 
varför vi far olika relationer de bada aren. Nederbörden var gynnsammare 1993 
an 1992. Tillgängliga uppgifter om grödan, planttathet, strastyrka etc. ger inte 
heller nagon ledning. 



Tabeli 12. Koefficienter erhallna vid stegvis regressionsanalys med 1, 2, 3 
och 4 oberoende variabler och med N-gödslingseffekten som beroende 
variabel 
Table 12. Coefficients obtained with stepwise regression with 7,  2, 3 and 
4 independent variables and with N fertilizer response lyield of fertilized 
plots minus yield of un fertjlizedl as the dependent variable 

Plats Interc. Lerhalt Mullhalt pH Min-N R2 
Site lnterc. Cla y Organic m. pH Mineral N 

Krusenberg 
10478 
1 1773 

Ytternas 
12647 
13548 
12828 
1 5551 

Kung Björn 92 
2209 

Kung Björn 93 
3599 
395 

-972 
249 

Kvarnbo 
288 

8578 
19377 
18089 



Tabell 13. Koefficienter erhalina vid stegvis regression med P-AL och pH i 
matjorden samt mineraliskt kvave i profilen. Kärnskörd utan kvävegödsling 
ar beroende variabel 
Table 13. Coefficients obtained with step wise regression with labile P and 
pH as independent variables and grain yields on no N fertilized plots as the 
dependen t variable 

Plats Interc. P-AL P H Min-N 
Site lnterc. Labile P PH Mineral N 

Krusenberg 
1 3840 
20389 

Ytternas 
761 
349 -19 

5200 -37 

Kung Björn 92 
1003 

-1 304 
-4585 44 

Kung Björn 93 
3599 
3636 -22 
5708 -34 

Kvarnbo 
2382 153 
1238 186 

-2327 181 

Kvävehalt och kväveskörd 
Kvävehalten bestämdes i samtliga växtprover och p2 basis av den och 
skördeuppgifterna beräknades upptagen mängd kvave (tabell 14). I karnan i 
ogödslade rutor uppmättes kvaveupptag i storleksordningen 40-60 kg per ha 
med enstaka varden saval högre som lägre. I gödslade rutor var kvaveupptaget 
70-100 kg per ha i karnan. Ett toppvärde p i  148 kg och ett bottenvärde p3 29 
kg noterades. Kvaveupptaget i halmen lag mellan 10 och 20 kg per ha i noll- 
rutorna. Halmskörden vägdes ej i de kvavegödslade rutorna utom p& Krusen- 
berg. 



Tabell 14. Kvaveskörd i karna(K1 och halm(H1, kg/ha 
Table 14. Grain and straw N yields, kg/ha 

Plats Site 

Krusen- Ytter- Kung Kung Kvarn- 
berg näs Björn 92 Björn 93 bo 

Ruta 
Plot K" H K H K H K H K H 

Utan N Without N 

Med N With N 

" K and H refer to grain and straw respectively 

Kvavemineralisering 
Summan av kvave i kärna och halm kan ses som ett matt pA kvavemineralise- 
ringen. Justeringar för förändringar i mineralkvaveförradet frAn var till höst kan 
göras men har inte gjorts i detta fall. Mineraliseringen ar b1.a. beroende av 
mullhalt och vattenhalt. En regressionsanalys med mineralisering som beroende 
variabel och mullhalt, växttillgängligt vatten i profilen enligt tabell 9 samt 
samspelet mullhalt*växttillgängligt vatten som oberoende variabler visade 
positivt samband med mullhalten pi3 samtliga platser och med växttillgängligt 
vatten p2 samtliga utom Ytternas (tabell 15). Där var effekten av vattnet i 
realiteten obefintligt. De negativa samspelstermerna kan hypotetiskt förklaras 
mot bakgrund av aktuell nederbördssituation. Regressionen baseras p2 
vatteninnehall vid faltkapacitet. Men nederbördsunderskotten säger att 
faltkapaciteten sällan var uppnadd. Den ökande mineraliseringen som förvantas 
vid ökande mullhalt motverkas av att vattnet inte räcker till. Att vattnet ar 



otillräckligt framgar av att ett större vattenförrad ocksa höjer mineraliseringen. 
Med resultat dar vattenfaktorn hade varit under kontroll är det möjligt att den 
negativa samspelstermen hade varit positiv istället. 

Tabell 15. Koefficienter erhallna vid regressionsanalys med upptaget N i kärna 
och halm som beroende variabel och matjordens mullhalt och växttillgängligt 
vatten i skiktet 0-50 cm som oberoende variabler 
Table 15. Coefficients obtained with analysis of regression with N-uptake in 
grain and straw as dependent variable and top soil organic matter and plant 
available water in the 0-50 cm la yer as dependent variables 

Plats Site 

Effekt Krusen- Ytter- Kung Kung Kvarn- 
Source berg näs Björn 92 Björn 93 bo 

Intercept -1 22 48 -252 -242 -1 98 

Mullhalt 5 3 4 7 2 6 8 7 6 
Org. matter 

Vatten 0,68 -0,06 5,9 7,O 5,3 
Plan tavail. water 

DISKUSSION 
Det kan konstateras att det rader betydande variationer inom enskilda falt vad 
galler saval markkemiska och markfisikaliska egenskaper som avkastning. Trots 
detta var det svart att entydigt knyta en eller flera faktorer till skördevariationer- 
na. 

Det förtjänar att phpekas att variationen mellan falt ofta ar avsevärt mycket 
större. En sadan beräkning har visade att variationen mellan falt var ungefar 
tva till fyra ganger större an inomfaltsvariationen. 

Lerhalt, mullhalt, pH och mineraliskt N valdes som variabler för att beskriva 
skördevariationen. Valet grundades p2 att förberedande tester hade visat att 
dessa inte sinsemellan var starkt korrelerade. Av samma skal ingick inte 
alvanalyserna i denna bearbetning. 

Undersökningarna inleddes med hypotesen att skördevariationen kan för- 
handsbestammas pil basis av en eller flera markparametrar. Men sa har l h g t  har 
detta inte verifierats. Parametrar, som pil ett ett objektivt och entydigt satt, 
kunde relateras till kvavegödslingseffekten hittades inte. Ett lysande undantag 
skall dock framhallas. Mineraliskt kvave pa varen i profilen var inte oväntat den 
faktor som genomgaende hade ett negativt inflytande p2 kvavegödslingenseffek- 



ten. Att sa skulle vara fallet har för hela falt visats i tidigare undersöknignar 
(Mattsson 1991, Lindkn 1985). 

pH-värde var en annan faktor som hade visst inflytande pA gödslingseffekter 
inom fdtet. Oftast var effekten negativ, dvs nar pH ökade minskade göds- 
lingseffekten. pH-variationer mellan 6 och 7,5 spelar sannolikt roll för 
kvaveverkan särskilt som använt gödselmedel har var amrnoniumnitrat. Fördel- 
ningen mellan arnmonium- och arnmoniakkvave är pH-beroende. Ju högre pH- 
värdet desto större del av kvävet föreligger som ammoniak med förlustrisk som 
följd. 

För en fullständigare analys undersöktes ocksa sambandet mellan ej kväve- 
gödslade karnskördar och P-AL i matjord respektive alv (ej redovisat). Det 
visade sig finnas ett signifikant samband pA Ytternas. Skörden ökade med 
stigande P-AL saval i matjord som i alv. P2 Kvarnbo fanns en liknande tendens, 
som inte riktigt nAdde signifikant nivA (P=0,10). 

Nar det galler Ytternas är det de tv& provplatserna med mycket höga P-AL-tal, 
som gör sig gällande (tabell 6). Samma provplatser hade ocksa de högsta 
mineralkvavevärdena och pH-värdena varför det ar svårt att uttala sig om vilken 
variabel som spelat den största rollen. Av tabell 12 framgAr att med 1 
förklarande variabel väljs pH framför mineralkvave dA det galler att förklara 
kvaveeffekten, men dA det gäller att beskriva skörd utan kvävegödsling väljs 
mineralkvavet först (tabell 13). 

Skördevariationer kan tänkas uppträda likartat år från år och ar ett skal som 
talar för en skördekartering av enskilda falt. P4 detta stadium finns indikationer 
p i  att sa ar fallet, vilket framgir av figur 3. Pabörjade nya undersökningar 
förefaller att bekräfta detta och inledande studier har visat att ekonomiskt 
optimal gödsling kan relateras till avkastningsvariationerna. Hittills gjorda 
erfarenheter talar för att först genomföra en skördekartering under nAgra Ar och 
pA basis därav styra gödslingsinsatserna och gödsla mera dar det vaxer bra och 
mindre dar det växer daligt. 
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