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I denna serJ.e rapporter från avdelningen för växtnäringslära tillhörande

institutionen för markvetenskap vid lantbrtu\shögskolan har tidigare som

nr 10 år 1969 resultat från en pågående försöl\sserie (R3-5001) med magne

siu~ och kalk preliminärt redovisats.

F'rågan om behovet av magnesiumgödsling samt hUT _, var och när en dylik bör

komma ifråga synes tilldra sig ett ökande intresse ~ kanske särskilt i

södra jord'bruksförsölmdistriktet i allmänhet och till sockerl)ets- och

potatisgrödor i Skåne i synnerhet.

Här nedan skall därför såsom ett 'bidrag till denna diskussion lämnas en

preliminär rapport från en försöksserie med stigande mängder magnesium till

ovan berörda grödor, vilken i huvudsak varit lokaliserad till Skåne, och

som under åren 1966 - 1969 förekommit både som riksförsök (In) och som

läns försök (L3) med serienummer 5600.

F'rån åren 1956 - 1960 föreligger därjämte en liknande fÖl'söksserie, dock

med andra och delvis lägre mängder magnesium, vilken serie i sin helhet

tidigare icke har publicerats, Inledningsvis skall därför som bakgrund till

de pågående försöken enligt plan 5600 här lämnas en summarisk redovisning

från dessa av dåvarande statens jordbruksföl'sök administrerade försök,

vilka hade beteckningen YlS1,riv. 811
•

F'örsöksplanerna för såväl den äldre som för den pågående försöl\sserien

framgår av efterföl,jande tabellmaterial.. I bågge serierna har magnesium

sulfat (Bittersalt) med 10 (9,9) %magnesium (Mg) använts som magnesimn

gödselme(ie1. Huruvida detta magnesiumsulfat eller "Kieserit li i praktiken

främst bör rekonrrnendE:,ras är enligt d.anska undersökningar endast en fråga

om var man köper magnesium till lägsta kostnad per kg räknat. Dessa under

sökningar torde även äga giltighet för Skåne,

I tabell l redovisas sålunda en sarmllanställning av 32 försök i sockerbetor

från den äldre försöks serien och i tabell 2 redovisas 51 försök i potatis



från samma försöksserie. Försöksmaterialets uppdelning med hänsynstagande

till jordart och ,jo:t'Clmlalysens pH- tal, kalital och utbytbart Mg har icke

resulterat l någon påtagligt ändrad bild av magnesiumgödslingens effel~t.

Dock synes den numera ic1<:e aktuella fabrikspotatissorten PI3Tnassia ha sva

rat med rätt väl antydö.a störl'e sl;;:ördeökningar för magnesiumgödsling än

övriga i f5rsöksnateri8J.et ingående fa1niks" och matpotatissorter . Detta

stöder en rätt vanlig iakttagelse~ att olika sorter av samma kulturväxt

kan ställa ('lika krav på jordens magnesiw!1.tillstånd och/eller magnesium

gödslingen o

Beträffande denna äldre försöksserie kaD. noteras, att i sockerbetsförsöken

förelwm inGa försöksp1atse~: med ppm utbytbart Mg under 20 1 med/.m 16 platser

tillhörde gruppen 21 -- 50, 11 platser gruppen '51 .- 100 och 8 platser grup

pen över 100. I potatisförsöJl:en tillhörde 7 försöksplats er gJ'uppen under

20, 29 platser gruppen 21 .- 50, 9 platser gruppen 51 - 100 och 3 platser

gruppen över 100,

I sam':nanhanget bör clEir,jåmte D[imnas, att ppm utbyt1)art Mg erhölls genom

lakning med J n aliL'1J.Oniumacetat (AmAc) och användes före tilllwmsten av

Mg--AL- analysen) vilken avser mg magnesium/laO fl. lufttorr jord och är be

stämt i AL- extralct med id ålp av f1amfotome·cer. Härvid anses ett Mg-AL 

tal på 5 eller därunder indikera risk för magnesiumbrist . Resultaten av

de bägge analysmetoderna anses vara direkt ;jämförbara. Eftersom ppm avser

mg/lOOe g c.".:hIVIc;-AT, mg/JOO g BLulle ppm utbytbEtrtMg dividerat med 10 bli

direkt jämför-bart med Mg--AIr talen, dock med reservation för jordar med

pH över 7,0 d.år lakningen med AmAc anses bli mindre fullständig ån med

Mg-AL- lösning och sålunda lämna för låga värden.

Det skall till slut beträffande denna äldre f'örsöksserie äV'2n nämnas, att

4).j. J~ av försöken ('re)). 1. och Tlib. 2) uppvisade statistisk:; säkra skörde

ökande effekter för magnesic,mgödsling. Emellertid har icke några entydiga

och säkra samband mellan olika kA,rakteristika vad beträffar försöksjor

darna och erhållna effekter av magnesiumgödslingarna kunnat erhållas,

vilket medfört att en detaljerad redovisning av detta rätt omfattande för-

söksmaterial icke heT LC'Y!1Illit till stånd.

Från den nu pågåenc.e försöksserien (5600) föreligger hittills sammanlagt

19 resultat i sockerbetor och 1+7 resultat i potatis. Rätt cmmärkningsvärt

synes vara, att av sockerbetsförsök.en endast 3 st och 8'1 potatisförsöken

15 st eller ca 16 respektive CA, 32 %blivit utlagda på jordar med Mg-AL

understigande 5,1. Detta förhållande kan understryka behovet aven bättre

planering för de3sa försölI: , innefattande främst en förundersökning av de
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Sl!"lunda redovisas i tabell 6 resultaten av 8 försåll: i potatis på jorda,:~

'\;,,"el 'Mg-AL m:.ndre än 5,1, i tabell 7 redovisas 11 försök på j ordar med

M,S-llL 5,1 - 10,0 och i tabell 8 redovisas 11 försök på jordar med Mg-AL

högrE' ån 10,0.

Dc; cc,'an be:::örda 17 försöken, som gnmdgödslats med magnesllun, ha::: sa:nman·"

sti;,11t::o l tabell 9 .r\.Y dessa har 7 försölI: legat på jordar :med Mg--AL unde:c

~; ,,1, vilka .;iven redov:i.sas separat l tabell 10, liksom 7 försök på jordEr

:ued Mg-AL 5,1 - 10 ~O o som redovisas ::;eparat i tabell 11. Resterande 3 fö1"

3ök )å ,jordar Tned I\lg'-AL högre än 10,0 har av naturliga skäl. id;e b:Livit

föremeJ, för sär'3kilcl redovisning.

Det sk8,11 till slut vad täbe11erna l - 2 med de äldJ::'e fÖl'söksresultaten

beträffaT anföras, att den statistiska säkerheten i sammanställningen kEm

utläsE~s av lwlnmn 3 dår skillnaderna g(~ntemot försöks led A - utan magne

siml1göclsling - har angivits. Däremot f'öreliggeT för sammEll1ställninga:rna

över (le pg,gående fönJöl;:en ingen berilJming av den statistiska säkerheten

hos rw,teria1et. Någon sådan torde icke heller föreligga i det här reclovi··

sac~c snnu allt för begränsade försöksmaterialet .

Av visst intresse kan det även vara att redovisa ett ensld.lt fö:r'söksrc~sul'"

tat med fullt ~3iikra sk,:'1rdeölminga:c för magnes:L1Jmgödslingarna, trots att

J\clg--AL är så förhållandevicJ höe;t som 8,8. Detta sker i tabell 12 där även

förel.iggande jordanalysdatf" finns redovisade under tftbel.lr1.1br:Lken. )vian (;b'

serverar här att lmlitalen är rätt höga. Härtill skBll låggas att fÖ:J'söket

med grundgödslingen tillförts 180 l;:g/ha kalium (K). ~'\ven om förBöksreslJl

tatet i och för sig k.an vara intressant ~ syne}'; knappast detta (mda. res"L:ltE\,t

lumna lägges t:il1 grund för några vidlyftigare spekulationer -'lad beträffar

magnesiumgöds1ing och eventuell hElmmancle inverkan på magneSill.llJUP:9tagandet

aven riklig gödSling med kaliuil1 på en tidigare kalirik. j ore1.

Vad de enskilda försöksresultaten för övrigt beträffar, förekommer endast

i ett :['åt~il undantagsfall något så när statistiskt sal,ra effekter av m.az

nesiur:lgödslingarna. Diirför synes ett avsevärt mera omfattande försöl,smate

riBl bli erforderligt för att en slutlig ::;ammanstiillning av cletsrumna skP"11

i:unDa Jämn:], för lJI'oblemets all::;idiga belysning värdefulla resultat.



5.

1'ab~J1 l. Result~lt av 32 försök J. sockerbetor åren 1956-1960
(Skriv. 8)

J10

200

:I:: 230

+ l 700 +

+ l 800 ±

+ 1 00050 kg/ha magnesiwI1sulfatB.

Försöks1ed

A. Utan magnesium

------_._-------

Sockerbetor (rötter)- ....---.-..,..--.----1-------.-------
,Skörd 11 Re1. i Skillnad

--------·-tl';Zj.h8"-.-.--J~aL_1- kg;lh<:1 .

I 40 150 I 100 I
I I= 5 Mg 41 150 101

I ~: ~~~ ~::~ _::- : ~~ :: ! ~~ ~~~ l', ~~~
1~._I~~_="=____~~y~_. o -. 40 Mg l~l 750 102 + l 600 ± 390_1

I [Joekerhalt för f; [l,Tlltliga försöksled :: 1'T, 5 % I
'--_..__._-~--_ __._ _.__ --_..~ _--_._---_.~-_. __ __._---_.__.._-----_.1

~r?:-·b(~J.:...~ 2," B,eSl.l1tat a"v' 51 förBök ~>~.

( ;::)]"riv, e)
1956-1960

iL Utan mclgrlesHllil

1

-----·----- ------ ---------------- ... ,,- -··-I·;:o~,a~~;;·I:-r~;·.~·;:r~-----.-- ----- --. --. II

i--.~;,-ö~:( ~ --. 1- ~d' ,----T -~~-:.llna(;-·-- .. -- .-
Försö:ks led kg /ha ,t13.1 l<;.g /ha--_ _---._._.--._.._----_.__ ..__ _. ..-····~_··· ·_··--I---..--·· -- -----------.------

20 ~)O() \100

:B.. 50 kg/ha magnesium;3U1fat - 5 Mg 20 e5CJ I 102 -+- 350 ± 180

c. 100 __ ii... 11 == 10 Mg I 21 :150 1104 -+- 850 ± 200

D. 200 -".- ._H_. _. 20 Mg I 21 550 I 105 l+-]. 050 :'c 200 I

E. 400 ._"- _~~ c~ 40 M~L~~o~_1107__t'__~'~O ._~O _I

'I'orrsu:bstanshalt :::: 22,3 .. 22)6 % I

.._S~~;,r}:~l~ehalt ..: .. 16"~=-_lS,9 % .. . ~ ~J



Tabell..-J.. Resultat av 3 försök i sockerbetor vid Mg-AL < 5,1
åren 1966-1969.
"Ii'" "l . P3(T3) "'60()~'orSO,l:sse:rJ,e 1\ "l,J -y

6.

Försöks1ed

I 30Ckerbeto~-'-----'1

_____I~%:f] nel~~l '

A. Uta.n magneSll1JIl

B. 100 kg/ha magnesimGsulfat -

100

106

C. 200

D. 400

1;' 800.l.J.

F. l 600

1'..s'Qe1U,. Resultat cw '{ försök i sockerbetor vid Mg-AL 551-10,0
åren 1966'''1969.
F" .. l . 'R" ( L3) c;60n, orso~sserle 5 -/ U

[-l.. Utan magnesiu.'IJl 100

E. 800

F. 1 600

B.

C.

IL

100 kg/ha magneshmmulfat -,'

200

11-00

10 ltlg

20 Mg

40 Mg

80 Mg

41 800

39 750

99
102

97

103



}:'eJ;Jell 5. Hesultat av 9 försök i sockerbetor vid Mg-AL> 10)0
åren 1966-'1969.
Försöksserie R3(L3)-56oo

1.~4 550 106

42 100 100

)+3 350 I 103____L_.. _

1+1 550 99

la Mg

~
1-:~~~:~"eIO~==!

U.I'.Ol'IL I
_. .__. . kg1l1'~ ReL:_b'11_

1+2 000 100

43 550 10lt

- 11 _. - 11 - 0~ Mg- c_u

- 11- - n -- )+0 Mg,-

- Il -, - H' - :::: 80 Mg

- il ..- -' fl- 160 Mg-
._.._---.----

kg/ha magnesiumsu1fat -B. 100

C. 200

r 400,J.

E. 800

T' l 600L' •

~i'örSÖkS1edI ----------..-
, A. Utan magnesium
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.:L.~..P_~J.]' 6. Hesult,at [J,V 8 försök i potatis vid Mg-AL < ::i ,l
åren 1966-1969.
Försöksserie R3(L3)-5600

-----_._---,-----------_._-_._---

A. Utan magnesium

105

103

10J+

41 950

1n 050

I Lrl 550

~L:~~;_~_l---_~'-~_~__'
L~O Mg

20 Hg

10 Mg

80 Mg

:::; 160 Mg

-------------·----I--i~~?~t i :~1~~~~-=11

! Skord I

____-----lL.1sJYJ~§_J__ Re1. tal

)~) 900 I ]00

I
__ I, _hoo

800

200

100 kg/ha magnesiumsulfat -

E.

c.
B.

F. 1 600

D.

I- Försök~led
I

't,'l,be}.l~. Resultat fW 11 försök i potatis vid Mg-AL 5,1 - 10,0
åren 1966-1969.
Försöksserie R3(L3)-56oo

----_._-._-----------_..-_.-.---_.._-_ ..- .._--,---_.__.

I_PQi&:.t.il:Dill:§li'~:c _

_~~rs~~sled-----------------1 ~~_~~c_ R~Ltal
P'-' Uta:-l magnl::sj lUll I 38 950 100

B. 100 kg/hE.\ mEtgneslumsulfat == 10 Mg 39 05'0 100

c. 200 .- ~7 - - Ii - :::: 20 Mg 1rO 450 104

D. 1+00 - Yl _. - n - :::: hO Mg tiO 050 103

E. 800 - n - - i'i - ::::: 80 Mg 39 600 102

F. l 600 - n - -- H -- :: 160 Mg 40 550 104
"---_ .._-._--_ ..._--- _._------



iL Utan magneslwll 36 300 100

B. 100 kg/ha magnesiumsulfat '" 10 Ng 3E) 550 106
Co 200 - If -- .- '(''! _.. 20 lv'lg 36 5:')0 101--
Do

Ii'
" o

9.



lO,

.T.§.l!.cdl 2. Besultat av :n försök i potatis grundgödslade med
16-26 kg/ha Mg Aren 1966-1969.
T,""- Qnlrc,C',·~]· FP{ T.·~ )-r.:60n
,ur~, ..·_'\.,."Jf.'.L .. e .,.)\",_. ) u

IFörsöksled

103

35 150 100

36 200 103

36 100 103

10 Mg

20 Mg

40 Mg

80 !vlg

36 100 I
35 950 J 102

- 160 M~_L 36 300 _ _ __ l~ _

__ n ,~

magnesiumsulfat -

F. l 600 --

A. Utan magnesi:um

.1'abe;J...:.LJ,Q. Hesultat av 7 försök i potatis vid Mg-AL < 5,1 rlen.
gnmclgödslad.e med 16·'26 hg/ha Mg åren 1966-1969.
Försöksserie R3(L3)-S60o

Il. Utan magnesitIJlJ 31 Ll50 100

B. 100 kg/ha magnesiumsulf'at - 10 Ivlg 31 150 99
c. 200 ~.~. .. - 11 - :::: 20 Mg .:) , 350 100,!.L

D. 400 _. 11 - - 11 - == 40 Mg 31 700 101

E~ 800 - H ... o'
H .- 80 Mg 31 250 99...

F. 1 600 ._. i: - 11 ::= 160 Mg 31 100 .... J 9''''';!

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



11.

!1;abeI1 11. Resultat av '7 försök i potatis vid Mg-AL 5,1"·10,0, men
grundgödslade med 16-26 kg/ha Mg åren 1966--1969.
F5rsöksserle R3(L3)-56oo

102

10420 Mg

ho Mg

la Mg

)(0 800 I 106
. ---4 .. -l ._

80 Hg

:= 160 Mg

....,\'1_

---------------..---------1·---- ------------·--1
Pot!1tisknölar I
~)~Ör~L--r----·---

I kg/ha I Bel.tal
·-----·---------,---·-·-·~·-l-·-~--·--

38 ):50 ..1.00

liO 45CJ I 105

40 1'50 I
39 950

39 hoa
_~n _

~oo

800

100 kg/ha magnesiurnfmlfat O"

Försöks1ed

F. l 600

A. Utan magnesium

B.

e.
D.

--------------.-----

,-



Tabell 12. Resultat av försök i sockerbetor vid Lantbruksskolan,
Östra LjQ~gby år 1968, nr L 402/68.
Försöksserie R3-5600.

Jordart: Sandig mulljord. pH ::: 5,9
p - AL = 16,4. K - AL ::: 19,6. Mg - AL = 8,8.
p - Hel = 41. K - Hel::: 230.

12.

i

Sockerbetor
I

SockerI

Försöksled Skörd Rel. Skörd Rel.
kg/ha tal kg/ha tal

A. Utan magnesium 36 100 100 5 840 100

B. 100 kg/ha magnesiumsulfat ::: 10 Mg 39 700 110 6 490 111

c. 200 -"- _Il- ::: 20 Mg 43 600 121 7 250 124

D. 400 _"- _"- = 40 Mg 42 500 118 6 820 11'7

E. 800 _ Il_ _il _
::: 80 Mg 45 000 125 7 520 129

F. 1 600 _"_ _"_
::: 160 Mg 1.~5 400 126 7 500 128

Me d.el fel , % 3~8 3,9

Variation mellan led ** **
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6 0·'jenE)~H)D. oell Olle JOh~3..l}HSorl: Rs..pport från för'söl:;: n'1t:~d

ys:.dspridning a'J" lJ-rea~ RilLf3förEö}).sseri.e R3-203}+, 1968~

UL U.'':C.LJl.U.lf:S ~ sort):saruspel l11el1i:3..D.

E~ri};:. Sven.SSOD. Gen 01,1... f: JoharL3S0n: Ra.pport,

stärkelseBk.örd. och 1:~,\Ta.,li·tet b.Of3 fa:bri}:'~~'pot~ttis"

3 1969 01.1e .Johansson: PJ-:tl.."J..el1t, o~m sva'vel ~~~on1

Q
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med

:LO FlIn:::: Lager'qu.:i st: Rapport försö};_~~>serie ra.ed. m,agrlesLurn
och kalk. Fiksf6rs6ksserie F3-S001, 1964 - 1968.

n RUTiG IJagerquist: Rapport från ~r:ful1sti:indiga fastligga.ndf.:;
gödslingGförsöl"H lued ha.rld.el~-3gödi3e1~ r~t el oc~h ]~-:-_alk ..
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Ru.n.e Lager\tu.ist: Papport från. ett långtidsföY;3ök "\Tid F1ab.l.:s-lt, ~

Jönk:ö~pings 1 å.}] ~ Hik.E: för~)ö}:f3 seri e R3-a002, 190t~ _. 1965 ~

Sven L~ Ja.D.sco:n: EU.r 'ange göclEe.1n3
grödorna.s )lä.xt)J.f}r:ingsl)ello~"T?

16 1910 }3~ri~k S've118S0n oe}'). 01.1e ,Job.8..D.SSOll,; Ha,pport stu.dium a~'I

saxflspel ITlella.n k"råv'egådsli,:ngsirrtensitet Gc'h fördelning,
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18' 19'10 LårU3 J 01"J.Ssorl och Olle ~Job.a.nS[)OJ1: Ha:p:port frå.n förE;ö}r lued.
r a.c.hn;lllniD.t; a::7 urea ~ Ri }~S försö}~.sseri e IZ]-20 31t ~

19 1970
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