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2. 

Förord. 

Våra odlade jordar utsätts för stark packning under tungt belastade 

hjul. Matjordens centrala och djupare delar erhåller under såbädds

beredningen en hög packningsgrad, vilken kvarstår vegetationsperioden 

igenom. På de mest packningskänsliga jordarna medför detta regel

bundet stora skördesänkningar. Även på måttligt packningskänsliga 

jordar, som antagligen utgör större delen av vår åkerareal, uppstår 

skördedepressioner vissa år. Hittills tillgängliga försöksresultat 

sammanfattas av Håkansson & Gillberg (1969). 

Den packningsgrad, som ett belastat hjul åstadkommer i matjorden~ 

är i hög grad beroende av lufttrycket i däcket. Lägre lufttryck ger 

mindre packning, högre lufttryck ger starkare packning. I försök 

har man kunnat undvika skördedepressioner genom packning, när man 

använt traktorer med dubbelmonterade bakhjul och ett ringtryck av 

0,5 kp/cm
2

• (Fergedal 1968~ 1969) 

I östra delarna av Västmanland förekommer en del styva lerjordar, 

som uppenbarligen är mycket packningskänsliga. Strukturtillståndet 

är ofta dåligt, vattengenomsläppligheten låg och upptorkningen på 

våren långsam. Stora brukningsproblem föreligger. Sådana jordar före

kommer bl.a. på Persbo gård, Ransta. Brukaren av denna gård, 

B. Reimersson, har länge varit påtagligt medveten om dessa problem. 

Efter kontakt med avdelningen för jordbearbetning vid Lantbrukshög

skolan beslöt B. Reimersson att i fältarbetena pröva däck med stor 

volym och lågt lufttryck. Genom tillm~tesgående från AB Bolinder

Munktell ställdes hjul med stora däck förmånligt till förfogande 

under förutsättning att ett praktiskt fältförsök anordnades. Så

lunda kom det nedan beskrivna försöket till stånd år 1968. Resultat

en är av stort allmänt intresse. Det är därför glädjande, att 

Reimersson ställt dem till förfogande för spridning genom denna 

rapportserie. Redogörelsen, Bom utarbetats av B. Reimersson och 

G. Falk återfinnes på sidorna 4 - 7. 

Försöket har genomförts helt och hållet av B. Reimersson efter kon

takt med avdelningen för jordbearbetning. Avdelningen har ombesörjt 

kornstorleksanalys av jordprover från fyra platser inom försöks

fältet. De fyra platserna har markerats på figuren på sid 6 och 



betecknats Pi - P4. Analysen visade följande procentuella innehåll 

av sand, mo, mjäla och ler samt organisk substans (~ mullhalt). 

Sand Mo Mjäla Ler Organisk 
substans 

Pi 3 11 22 58 6,0 

P2 2 15 26 52 4,8 

P3 2 10 27 57 4,3 

P4 3 19 22 51 4 9 6 

Jorden är således en styv lera med en mullhalt på c:a 5 procent. 

Jordartsvariationerna inom fältet är måttliga. Provet från den 

senare uppodlade delen av fältet (tidigare betesmark) har ungefär 

samma sammansättning som proven från övriga delar av fältet. De av 

brukaren observerade skillnaderna i egenskaper (se nedan!) liksom 

skillnaderna i försöksresultaten är därför sannolikt att hänföra 

tillodlingshistorien. På de delar av fältet, som länge varit under 

öppen odling, har de accumulerade verkningarna av packningar och 

andra ogynnsamma inflytanden gjort, att markstrukturen försämrats 

och jorden blivit packningskänslig. På den senare uppodlade delen 

har strukturen ännu ej tagit skador. 

Skörderesultaten visar, att på huvuddelen av fältet,har en genom

snittlig skördeökning efter användning av lågtrycksdäo~ på närmare 

500 kg/ha erhållits. Det kan betraktas som statistiskt säkerställt, 

att en skördeökning föreligger. På den senare odlade delen är av

kastnings skillnaden mindre och till lågtrycksdäckens nackdel. Denna 

skillnad ligger helt inom felgränserna. Det är troligt, att även 

denna del av fältet skulle haft samma egenskaper som fältet i övrigt 

om den varit under öppen odling sedan längre tid. 

Försöket visar, i enlighet med tidigare förmodanden, att den tiktueIla 

jorden är mycket packningskänslig. Det ger också ett belägg för, att 

tunga maskiners packningsverkan kan minskas avsevärt genom använd

ning av däck med lågt lufttryck. Första årets resultat ~ekar på, 

att det på denna jord är ekonomiskt motiverat, att använda större 

och dyrare däck för att kunna hålla tillräckligt lågt lufttryck. 

Emellertid kan resultaten bli olika under olika år. Försöket fort

sätter därför även år 1969. 

Inge Håkansson 



För att m~kB utrXnB huruvida traktorhjulens packning AV 

jorden p~v6r'kBr skördeut.fallet j gJot"des föl jand.e försök 

pä att f MIt CIB 25 ha stort lades två fbrsöksremsor 
( A och P p se fl g .. } c, t a 250 resPG 1.+.50 m långa tvEirs över 

f~ltet sAmt kontrol1rem8or intill. RemsornAs bredd sAttes 

t i l 'j ') l' n ·t'" (; -> '. t- {- ." .~ --< -'l 1ri-';', .l .. rf L, .'~ -!" . ". '" - . ",.} .... LI l. _·1 ~l .. ,u m~ill V.I_U L.~rn.l.nt:, '[,,/i.rs .. gE,nom ['elllS •.. t.\ .tncu 

7 1'ot;:;\ nl{~jpdetröska skulle skHrn c ~ H 1/200"",dels hekt~p .. 

f\ vstt~ndet mel1rHl remsornH se tte,g tJl1 IL) fil för b0kvEm vä:ndning~ 

Jor'cl1.1I'ten 'il 11 l' lerFH' n[1~~ot. ']':1.11 aU;rsto del 11r~rr8r fC5rsöket 

på styv lera - mellenlers 80m Ur svAr~enomtränglig för vatten 

Fö:t'siHcet 8 trf1C 

delvis beroende på ensidig stråsijdesodling~ 

sig liven över jord Bom lir senare odlad än 

den Bvrlpa (se rig.) Denna jord Hr n&got l~ttBre samt har 

högre nrullhalt. P. g. 8. tidigare &rs gödsling kom två olika 

gödselgivor till användnIng inom fBrsöket, nämllgenl Urea, 

120 kg rent kvlive pr ha, respektive NPK l3l10:9, 100 kg N/ha, 

vilket framg&r BV flgurenQ 

Vid såddEnl» :(~om skedde 2:) ~ e ... 26~ e april, var jorden väl upp'" 

tOl"kad oeh Utttredd~ Arbetsgången "\11',1.:1'" följandEnHarunlng ... , 

Gödningsspridning ~ Harvning - Sådd. Till harvning användes 

13M 350 Boxer med 40 pinnars kul turharv Q Till gödnlngsspridnlng 

Bft,'l }+QO Buster med Vilmo 5~1+ 111 tal1riksspr1dare", 1' :Ul gådd Volvo 

T 22 med IH 25-billars sAmaBkln~ Remsa Packat Bäddas 25:e april 

meri 3 tnnd8I'ddl:ic l{på Boxern ( Balq 12"'38 fl
" rJufttryc k: 1 ~ 6 kp/ cm2 ) 

Undel'" Hatten byttes Boxarns b~lkhJul mot tröskd~ick 23~ 1-26" 1 i 

vilka trycket kunde s§nkss till 0.4 k~/cm?Q Opackat såddes därpä 

den 26; e o I övY'igt anvliudes samma hjulutT'llstnlng på båda för"" 

8(\ksrerusopna" "Lufttrycket sl:.\nJcte.s så långt mö jligt 1. öVI'iga 

dl:ick utom -rå såml3s1d_no:n som bar jär'nhJul., ( 'I'r8ktorer~ 0,8 ~ 

Gödnlnp8Bpridare: 1,1 kp/cm?) 

1J·~.;.I. ',o~~.~-l·df.·.~rj· dn~ ~'F on~ REa _J. .., ~L _ • u.,.. i. j C • .Å •.• , ' .. , september användes en BM ST"'2~)7 

som kördes vinkelrätt Banorn för-

tyckl gt valda ställen. se fig. Först genom 

den andrR på motsvarande ställe. 

OEJ tömni 



med NPK 11,5~ och i den del som rätt Urea 12%0 

Sammanfattning ev försöket: 

Underlaget lir litet men resultatet pekar på en tydlig skörde

öknlnp; vid Fl nviindninr: 8 v de 8 tora däcken på den Jord 80m är 

paekn:inlJ'sl\Jtnsl1g~ på den övriga jorden fIck man (m mlndre 

skördemlnsknlng4'l BOI·tsett från en viss randigbet l Packat, 

kunde under vlixttiden någon sldllnad mellAn Packa t och Opacka t 

ej iakttagas. Vid höstplöjningen gjord88 försök att mäta jord

motståndet genom att plöja med liten traktor och stor plog 

( Bus ter 1.1-00 med 3""8 kiirig 12» plog ) så att tlraktorn kunde 

fullbelastas." VId k()rnlng på femte växeln och fullgas sjönk 

llJotorvarvet från normHla 2" 250 v/ruin till C: a 1" 500 p~. Opacka t~ 

på Pil.ckat s :.!c)nk motoI'va.rvet till cq a l" 100 oeh nedväxling 

var nödvändlg~ Detta gäller försök A, där jorden vid plöjningen 

VilT' rela t~tvt torr .. Då B plc; jdGS var jorden genomfuktad och 
där märktes lngen skillnad. 

Harvning. Dijcken tycks l'n:lndre I'u.llnlngsmotstånd" 

Etl' något besv El t. ex. vid tillkörning av lastkaj. 

Frontlastning. Mindre spill vid lastning av t. ex. gödsel på 
o 'J 11111nt 'lnrlp·,··1 F' r.'. ~ '-.. . ; l ..... O"' >.~j .. .1.., :::t,~ 

P 'L'~)'~'l~~r'17 1~~~'lr'3Yl ~r' 0"'1'~I~'11n~ ~il'l r1HJ··1.~a me~ 1·Ol"lV C 11·tio·118'l]D .. '- ,.f .1 ..•.. " ..• ). -,e", •. t .... c.. .Le "I'_·"·t·.J< l,~, ••.... t.l ••.. , .,.Ldö l U ll. • ,J ... o'. -".1. 

plogs r'. Vid f'Ö1'8i::ik 1:-l t t anvfJnd8 B tnndardrHi.ck end8;J t på får-
1..1 {" l e~' nI' "J '·s .1- O d '" -l." 1" "t. ej r''''''~ 'j:' J"'" (~n ! Y' ft z,.;.. '1'10'" n e r [ .I ........... ' \, '·· .. ·k u L,., .J '.·d .. tl. ,: "'''.J ...... d':.,1.<.Lll eS .7. t, .. te," '" 

Däcken är lämpliga vid stubb 

höstpH5Jda fält~ 

etning och ytharvning av 

SammanfA ttning: Dt4cken äx' Hlmpl1.g8. till de fles ta 8X'beten 

inom jordbruket utom plöjping a En nackdel är den ~kade breddan 
pÄ traktorn'l 

Persbo 

Bengt Helmersson Gurmer Fa.lk 
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Gröda: Vithavre. 

F'örfrukt Läge Tröskad kärna Omräknat i Skörde ... Sk()rde ... 

Gödsling å kg kg/ha ökning ökning 
fig~ Packa.t Opacka.t Packat Opeckat kg/ha. mdt kg/ha 

Havre 1 20,0 24,0 

NPK 2 20,0 21,0 
; _ 20,7 21.8 

bU,7 66,(3 
Mdt 20,23 22,27 4.04 6 4.45h 408 

.., ,.., 

Wa.11 4- 17,2 20,6 

~Jrea 5 21,J-t- 23,3 
6 20.3 21.1) 

58,9 65,4-
Mdt 19, 63 21,80 3 .. 926 40360 434- .1+78 

Korn .7 ?2,6 23,8 
NPK 8 19,9 21 8 , 

9 17,9 25,2 299 
10 ?2,1.j.. 23.3 

I 
82,8 94-,1 

Mdt 2°,70 23,52 4.140 14-0 ?oh 564 
I 

lHavre 111 21+,7 23,2 
Urea 12 22,2 21,8 
SenAre 13 23,4 2lt,5 
odl81d i 111- 23,7 21-t.5_ 
mark 94-,0 91,0 

Mdt 23,5° ::>2,75 4·.'100 -L~o 550 ... 150 
..... 



8. 

Summary 

A field experiment with reduced soil compaction on a clay soil. 

2 By using large volume tires with an inflation pressure of 0,4 kp/cm 

on the tractor during the seed bed preparation on a clay soil 

sensitive to compaction the grain yield of oats was increased by 

478 kg/ha compared to seed bed preparati~n with the same equipment 

but with standard tires and an inflation pressure of 1,6 kp/cm2• 

On a part of the field, earlier used as pasture and with better soil 

structure, no yield increase was obtained. 
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