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Försök med olika såhder. 

För at.t so hur skörderesultatet påverkas av ti.dig och sen sådd har vid 

Lantbrukshögskolans institution för Allmän Jordbrukslära genomförts en 

försöksserie med två oElea såtidel'. Försöken har pågått under åren 

1945 - 1956. Serien omfattar 25 försök, varav 13 har legat på Ultuna 

och 12 på Kungsängen. I 16 fall har försöksgrödan varit havre 9 i 5 

fall lcorn och i 4 fall vårvete. 

Försöl(splan o 

Av arbetf3telmiska skäl har försöksplats en delats i två hälfter, varvid 

den ena halvan såtts tidj"gt och den andra sent. På varje halva har 

sodan 12 parceller skördatoo 

Såtiden., 

Avsi',kton har vari t att den tidigare sådden skulle ske 2 vee}cor före 

don för trakten normala tiden, eller så t:idigt det över huvud taget 

var:Lt mö;jligt att bearbeta fältet. 

Den r*mn, sådden slrullc 1:lko i normal tid" 

I varje ensl,tlt försök har det 1.nt8 vartt mÖjligt att hålla detta 

ti.dsschemsG I medeltal för samtliga försök är skillnaden mellan tidig 

och sen ,sådd 13 dagar G 

Pör clc\~ enskilda försökt:: t är f3 törs ta f:1ki.llnaden 29 dagar ooh mins ta 

5 dagar. 

Bearbetning. 

Vid bearbetn:Lngstillfällena har redskap och an"tal körningar anpassats 

efter :rörhålland,ma på försökspia tsen. I några :[all har för deu tidiga 

bearbetn1.ngon endast lätt harv använts, då man rälmat med att en 

tyngre harv dragit upp för mycl,et våt jord. I andra fall har tyngre 

redskap, t.ex. alet'obat olle r fjäderharv använts. Bearbetningen kan 

därför anses motGvara den, som slculle ha erhållits under praktiska 

Jörhållanden vid motsvarande tidpunkter. 
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Tabell 10 Skörderesultat. 

Kärna Halm 
i ! I ~----" -----,-----------,.-----
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Utslagen för tidig resp c sen såcld har i d q (:;::,.ekilda försöken vari t 

mycket stora. Den största skördeöl.Glj_ngon för tidig sådd har vari t 

2120 kg kärna, medan den stör,·,t", Gkö"deminslmingen vari t 940 kg. För 

halmen är motsvarande värden 1430 kg resp. 1520 kg. Större kärnskörd 

vid tidig sådd har erhållit", i 13 försök. Av dessa är 10 statistiskt 

säkra. Motsvarande värden föl' 110.1 .. f:l.skörc1un är 1/~ resp. 6. Den tidiga 

sådden har gi vi t mindre kärw,)törd i 12 fall, av villea 6 är sta tis tiskt 

säkra. Av de 11 försök, där tidi.g sådd gtvi.t J.f.lgre halmskörd, är 3 

statistiskt säkra. 

Eftersom både skördeökningaI'J.1E'. och skördrrd.Tlskningarna vari t stora 

i de enskilda försöken tir det ~~ intresse att S8 vilka faktorer, som 

Jean ha orsakat detta. Tyviirr :P:inns e;j lJ.ppgi.fter om bearbetningsresul

tat och grödans utveelGi.ng :från ella :Wr:.)ölwn. Nbgon systematisk genom

gång kan därför inte göran. 

387/-4.8 Dagen eftor den tidiga "ådden [lV havre dcm 19/4 föll snö, 

som låg· kvar ~~ .- =i degaT. Vfidret "\lf:.LC k eJ. l t och regnigt fram 

"till den sen;:.l, sådden den 7/50 Und(.:;r sommaren s::ntes ej några 

skillnader mellan 10d811. K.t~rns1{örd: ~::Ldig sådd 4550 kg 9 sen 

sådd 4·010 lrg o Mo tsvarar:.de h[;l.lm8k.örd~;·':T \r~r :)/1·90 kg resp.. 4700 

kg. 

445/-50 Den tidiga såddcn utförde," vid normal "·.:Ld den 24/11. Det 

sona ledet såddes den 15/5. Vattenhalten :i. matjorden var 

19,3 och 11 ~IJ· viktDprooent v:Ld resp., tilJ...fäJ.leno Det sent 

sådda ledet utsattes för ett ,::;v·årt :fri tflugeangrepp. Kärn

skörden (havre) blev 1150 kg stÖrT'CC i det Hdigt sådda ledet 

medan halmskörden var 520 kg lägre. 

511/-52 Detta är två idccntiska försök i korn, som låg intill varandra. 

512/-52 De tidigt sådda leden (19//1) Il tsat tes ofter upplcoms ten den 1/5 

för en stark nattfrost, _10° e, den 10/5. Frostskadan blev 

mindre än väntat. Jorden redde sig ganska bra vid sådden, 

men den blev lU8.ft.i.gt. packad :L traktorspåren. Vårbruket i 

tralcten började ett par dagar of ter den tidiga sådden. 

Den sena sådden utförlies den ri/5. Bearbetningen hade skett 

en vecka t:idigare, "len såddrm måstu uppskjutas på grund av 

regn. Den senare [låtiden kan anses, som normal för året. I 

de sent sådda ledon försenades uppkomsten av torkan. Neder

börden för maj VE..:e ?,5 mm mot normalt 3",,13. Ogräset utveckla

des kraftigare j. den senaI'e sådda g:CÖde.D med sämre bestånd. 

Tidig sådd gav i båda :försöken högre kärnskörd , i 511 1210 

kg/ha oeh :i. försök 5·12 1330 kg/ha. Ilalmskörden ökade med 360 

kg resp. 560 kg. 
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510/-52 Även i detta försök såddes det tidiga ledet den 19/4, men den 

senare sådden skedde dem 24/4, 11 dagar tidigare än :i. de två 

föregående försöken. l!'örsöket val' utlagt i vårvete på Kungs

ängen, medcm dc båda föregående låg på UI tuna. I detta försök 

gav den tidiga sådden 940 kg lägre kärnskörd och 1260 leg 

lägre halmskörd än den sena sådden. 

585/-54 En kal1 period efter den tidiga sådden den 20/4 försenade 

utvecklingen. Skillnaden i såtid mellan leden var 13 dagar, 

men skillnaden i upplwmst 5 dagar. Havren gav 50 kg/ha mer 

på det sEmt sådda ledet. Halmskörden var 100 leg mindre föl' 

detta led. 

605/ -55 Försölwt låg på U1 ";una i havre. 

Det tidiga ledei; bearbetades endast med lättharv, då man an

såg att ett tyngre redskap skulle ha dragit upp för mycket 

fuktig jord. Sådden Bkedde den 2(3/4. Det senare lodet bear

bo tadef3 med a1(1'o batbarv o ch såddes sodan don 18/5 ~ Vädra t val' 

kallt och fuktigt till i mitten av maj. DGt tidigt sådda 

ledet förde undc~r denna tid en tynande tillvaro o KäI'l1skördcn 

var :530 kg/ria f3tCirI'e i. det tidigt sådda ledet, medan halm

s!Eiirden var 540 kg/ha större. TIen låt.;a hektarskörden berodde 

på den extrema torkan under sommarello 

606/-55 Försöket ladns ut i. havre på Kungoö.n""ill. Båda leden såddes 

sent. TIet tidiga dEm 18/5 och det sena den 26/5. 'rorJmn or

sakade här inte så stora skördenedsättningar i detta försök o 

Kärnskörden var 330 kg/ha större i det sent sådda ledet, me

dan halmsl{örden var 4'10 kg/ha större. 

643/w ')6 Försöket låg på UI tuna. Grödan var korn. Vid bearb(,tningen 

och sådden av det ttdiga ledet den i,. - 5/5 var markfulEti.g

heten för hög mGd kraftig packning :i traktorspåren som följd. 

Det senare ledet bearbetades vId lagom fuktighet den 11/5. 

Kärnskörden blev 170 leg/ha större I det senare ledet. Halm

skörden blev här 630 kg/ha större. 

64A/-56 Försöket var utlagt j. vårvc:te på Kungsängen. Vid bearbetningen 

av det tidiga ledet den 4/5 var marJd'ulctigheten för hög med 

leraftig tillpaclming i spåren som följd. Bearbetningsresul ta

tet blev dock gans)ca hra. T jälen låg kvar på 30 cm djup. Det 

senare ledet sllddes mot slutet av den för trakten normala 

såt:Lden. Bearhetningsresultatet blev bra. Upptorkningen be

dömdes ttll att ha gått ~~.'\gjt för långt., OerliebGBtåndet blev 
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kr,,:rtigare i dat tid:Lgt sådda l"dc,t. Kärnskördon blev 700 

kg/ha högre i det sent sådd" ledet. Halmskörden var 200 kg/ha 

högre i detta led. 

Taboll 2. Sammanfattning av skörderesultaten. 

Kärna 

Försök i Tidi.gt 
i kg/ha nr och 

år l 

l 
I 
l 
l 

I 

I 

Samtligai 3790 
försök 
25 st 

Kungs-
ängen 
12 st 

Ultuna 
113 s t 
! 
)Havre 
! 16 st 

Inavre 
i Ul tuna 
IB st 

jHavre 
!Kä 
i8 st 

I 

13720 
l 
l 

3B50 

137bo 
I 

13530 

I 
\ 4050 

11370 
I 
i 

Sent 
kg/ha 

3600 

3<360 

3360 

36e0 

3330 

4090 

IKorn 
'IUltun~. 

15 st 

!Vårvete 
;Kä 

131 40 
I 

.35,10 

'4 st . . 

-----_: .. _-------. - : 

Halm 

Re 1. tal j Diff • , Tidigt l Son t 
Gent = sent- kg/ha I kg/ha 
100 i tidigt 

I 

1

4710 146BO 1105 
l 
l -190 
I 1 

I I l 

I 
96 140 5570 15750 

I 
I 

111 5 
I I 

13760 -,1·90 13850 
l I 

I 
1103 , 

I 
i,1 OG 
! 

14 jBO 
I 
I l i53o 

l I 
1 3670 I 37BO 
I l 

I I 
I I 

-100 

-200 

99 Ih)"o 
I 

! C,500 I/ .) 
l I I I 

I 
1 
! 

l ,lObO 
1

3610 

I ! 

40 

129 -970 

i i 
j6550 

! 
1 67'!0 91 400 

I Re J.. tal Diff. 
Isent - sent -
1100 tidi.gt 

99 30 

I l 

I 97 WO l 
l 

I I 
l 

102 -bO 

97 150 

97 110 

97 160 

9b 160 

V-:Ld sarrunanslagningen av samtliga försök visar det sig att kärnskördun 

är 5 % högre i de tidi.gt sådda leden, medan halmskörden är 1 % lägre. 

i 
I 

I 
i 
l 

I 
l 

I 
I 

1 försöken på Ultuna har don tidigri sådden orsalrat en s"törre skördG

ökning; 15 )6 mera kärna och 2 % mera halm. Ii'ör Kungsängens del däre

mot har tidig sådd sänl,t kiirnskörden med 4· % och halmskörden med 3 %. 
Dessa sk:L11nader kan boro på jordartsskillnader .. Jordar"ten på försöks

platserna vid Ul tuna är något mullbal tiga till måttligt mullhaltiga 

mellanleror - styva leror, medan jordarton i f'öroöken på Kungsäng(~n 

varit mullrik styv lera med gyttje-inslag .. Jordarna på Kungsängeu tor

kar upp något saktare än på Ul tuna. Det tidi.ga ledet :L försöken på 

Kungsängnn har såtts två dagax' senare; än motsvarande led j_ Ul tun a

försöken. Genom det större f'örråd()t aV växtti.l1gängligt vatten i 

Kungsängenjordarne. är dc i.nt(,; så känsliga för torkperioder under 
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sommaren. Av denna anlcdnj,ng får även en något för sent sådd gröda en 

bättre möjlighet för en normal utveckling på Kungsängen än på U1.-tuna. 

Vid en uppdelning av resultaten på olika grddor visar det sig att kor

net giv i t den största skö:r'deökn:Lnp~en1 29 % större kärnskörd och 13 % 
större halmskörd. Endast 5 försök har vari.t utlagda i korn. Samtliga 

har legat på Ultunao 

Vårvete har förekommi t i fyra försö!<, samtliga på Kungsängen 9 Den ti

d:Lga sådden har i dessa försök resulterat :L en sänkning av kärnskörden 

med 9 %. Halmskörrlen minskade med 2 %. 

OlikA. såtider har baft minst effekt i. havre. Kärnskörden är 3 % större 

:L de hdigt sådda leden. Halmskörden är däremot 3 % lägre. Sammanlagt 

har 16 försök varit utlagda :i havre, varav 8 på Kungsängen och 8 på Ul

tuna. Den tidiga sådden av havre på Kungsängen har givit ,--~n skördeminsk

n:Lng av 1 % medan motsvarande lod i försöken på Ul"tuna g:Lvit on skörde

ökning av 6 %0 Då jämförelsen mellan Ul tuna och KUD{ssiingun end.ast t ett 

par fall hänför sig till samma år och då övriga faktorer to exo såtid, 

bearbetning var:Lera:r, h::an man inte: med säkerhet. påv~i_sa någon sl-;:illnad 

ffi<::-;11o.n tUtuna och Kungsängen även om så tyc}cs vara fallet o 

Samtl:Lgn .. fö:r[~ök i_ korn ha:1:' vari t u tlngda på Ul tuna, medDU försölu;D i 

vårvete-; legat på KUl1gsängc:no ])essa 19rödor har ondast förekommit i. 5 

resp. 4. :för~3ök o Några [jluts<:l tsar beträffande ski.l1nfider mellan grödorna 

]\:an därför in te clragaB, trots de :3 tora d:i.ffcn:'(-;DS 0):'11 FL mellan tidigt och 

sen t sådda l(~d o 

D:l..skuss:i.oU och sammA,nfattn:Lng~ 

Av försöh:sserj-c~n framgår att en tidig sådd g:l.v:i t en högre skörd o ]~:fter

som antalet försök är litet och kopplingar ffif)llan grödor och försökspla t

ser föreligger kan man ej draga några slutsatser om hur olika grödor 

påverkas av olika såtider .. Av störst j,ntresse blir därför hur grödan i 

ds·t enskilda försöket påverkas av olika såtider~ 

Vid en t:tdig sådd är vattenhalten :i. marken så hög att en jämn groning 

säkras~ Orn vårbruket börjns sent är det risk för att upptorkningen på 

de fält, som sås sist, blir för lcraftj_g. Groningen blir då oj.ämn. Man 

får ett luek:i.gt bestånd med myckot grönskott~ då en del utsäde gror 

efter regn senare på våren eller sommaren .. Vid en iij.dig sådd måste man 

beakt8. riskerna för en sammanpackning av matjordens central- eoh bott<:::m

lager, 80m då har en hög vattenhalt. Växtrötterna kan få 8vårtghetcr 

med att tränga igenom dessa lager. Sammanpackningen kan också medföra. en 

försämrad genomsläpplighet för vattnet. 
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Ökad ogräsförekoms t kan förekonuna vid såväl t:Ldig som seD sildd. Vid on 

kall och fuktig väderlek efter en tidig sådd då grödans uppkomst och 

utveckling försenas, kan ogräset få ett försprång framför grödan. I en 

sent sådd gröda med ett på grund av ojämn uppkomst luckigt bestånd l«-~n 

og:cäsförekoms ten bli riklig. 

En tidtg sEtdd medför risk för att grödan utsätts för nattfrost. Den 

starka nattfrost, som ett nv kornförsöken utsattes för 9 medförde inte 

någon större sl{ada på grödan. 

Samtliga försök har legat på lerjordar. De erfarenheter, 80m gjorts i 

denna försöksserie, torde :Lnte gälla på lättare ;jordar mod hc:lt andra 

markfysi.kaliska egenskaper. De lätta jordarna torkar upp snabbare. De 

är relativt oldi.ns:U.ga för körskador. Detta gör att sådden kan ske ti.

d:Lgarc~ Man kan på dessa ;jord2r räkna med en kraftig kapillär trans

port av vatten till såbädd en förutsatt att bearbetningen inte varit 

för djupo Detta medför minskad risk för dålig groning vid senare sådd~ 

l~n tidig sådd torde i allmänhet vara att :f:'ö:rodragn. Strrntidigt måste 

man tänka på risken för körsk8.dor särslcLlt på lerjordarna~ 
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Denna serie av stencilerade rapporter utges från avdel

ningen för jordbearbetning vid Lantbrukshögskolans insti

tution för växtnäringslära och jordbearbetning. Serien ut

kommer i fri följd och innehåller material, som inte alls eller 

först i ett senare sammanhang ges ut i tryck. Som exempel 

kan nämnas preliminära undersökningsresultat och försöks

sammanställningar, primärmaterial och tabellbilagor till 

tryckta publikationer samt rapporter, meddelanden o.d., 

som av olika skäl vänder sig endast till en begränsad grupp 

av läsare. Serien finns tillgänglig vid avdelningen och kan i 

mån av tillgång erhållas därifrån. 

Adress: Avdelningen för jordbearbetning, Lantbrukshög

skolan, 75007 UPPSALA 7. 

Vinjetten på första omslagssidan återger den s.k. Ultuna

plogen, tillverkad på Ultuna slöjdverkstad omkring år 1850. 


