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4. 

A. INLEDNING 

Vallodlingen har succesivt avtagit i hela landet sedan mitten av 1940-

talet. Från att ha upptagit ca 43 % av åkeI'arealen 1945 har vallen minskat 

till ca 34 % av arealen 1969. I s6dra Sveriges slättområden är andelen vall 

ännu mindre. I Malm6hus län t.ex. var vall8.realen 1945/49 ca 85 300 ha 1 me

dan den år 1969 gått ned till ca 47 600 ha (Jordbruksstatistisk årsbok 1970). 

Under den förstnämnda perioden upptog vallen 26 % av den totala arealen 

åker i länet, medan den 1969 endast upptog 16 71. Många gårdar har hel t slo

pat vallodlingen. 

Sedan 1940-talet har man tyckt sig märka att skörde6kningarna avtagit 

eller i det närmaste uteblivit i slti-cchygderna trots användningen av bättre 

sortmaterialoch ökad insats av pI'oduktionsmode1. Larsson (1960) har sam

manställt resultat från gödslingsförs6k i sockerbetor~ vilka tyder på att 

skörden vid konstant kvävegödsling (400 kg/ha 15?5-16,0 %-ig salpeter) 

har vari.t i avtagande mollan 1935 och 19.59. Olsson (1970) har undersökt 

avkastningsutvecklingen för korn i olika län 1357-68 Y':.eo. 1,1_tGångspunkt 

från rocmltat av den o"bjektiva skördeupps]mttningen. I de flesta län har 

därvid en produktionsökning kunnat påvisas. I Malmöhus län antyder dock 

rasul taton att sk6rdenivån ej hÖ,jts under perioden. 

Det ligger nära till hands att sammankoppla avtagande produktionsökning 

och stigande produktionskostnader med dc;n minskande vallodlingen. lVrull

hoJ. ten i ,jorden sjunker vid öppen växtodling. Detta gör af t jordarnas 

egen kontinuerliga leverans av växtnäring (främst kväve) ninskar. Agerberg 

(1967) har i växtföl jdGförfJ~5k fu..'1ni t att aVkastning:;':} l:Jlir lidydligt sämre 

vid ensidig stråsädesodling än där vall ingår i v!:i,xtföljden. Anledningarna 

till detta antas till betydande del vara växtsjukdomar och parasiter 1 men 

ävrm försämrad markstruktur anges som orsak. Bo & Poerlkamp (1966) 

rapporterar att markstrukturen påverkas av olika växtföljder. Sålwlda har 

en något högre porvolym ooh mullhalt erhållits i jorden där vall och grön

gödslingse;rödor ingått i väztföljdon samt naturlig gödsel tillförts, än 

där detta oj varit fallet. Yiiklert (1962) har jämfört met,rkstrukturon hos 

vall med don som erhålles vid ÖrpC-'ll odling. Hnn fann därvid ntt strukturen 

var betydligt stabilet,ro mot igenslamning i vall. Aggregaten « 2 mm) i en 

äldre vall (10 år) hade porös och oregelbunden struktur kontrasterande mot 

don öppna odlingens skarpa 1 kantign och tät n aggl'ogat. 

Orsakerna till att markstrukturen försämras vid öppen odling är ·bl. a. att 
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hULlushalten sänks och att vattnets eroderande verkan får större effekt. 

Än viktigare är kanske dock att jorden utsätts för mer slitage och tryck 

från tunga 1.mskiner och fordon. Eriksson (1960) och Håkansson (1965) 
har visat på de stora körmängderna på fälten. Vid vårbruket torde det 

vara ganska vanligt att hela fältytan i genonwni tt har täckts en g':mg av 

spår från traktorns bakhjul. Till detta får seJan läggas körningar på 

fälten i samband med skörd och höstplöjning. Det kan uppstå betydande 

skaclor på marken av körningar under våta vårar och höstar. Markstrukturen 

blir starkt förtätad eller ältas sönder undor slirande traktorhjul. Upp

komna skador konuner ej att hol t kunna läkas genon plö jning eller vinterns 

frost. Nya skador på uarkstrukturen följande år kommer att läggas till 

do gamla. På sl sätt kan det bli en långsam försänring i markstrukturen 

orsakad av packning och ältning under traktorhjulen. Samtidigt som vi har 

denna mer långsiktiga effekt av jordpackning, har vi ock8a on mer kortsik

tig effekt. Den jordpackning som t.ex. erhålles i sanband med vårbruket 

får naturligtvis störst inverkan på grödor samma år. Det är denna kort-

siktiga effekt som skall belysas i det fÖljande. 

I föreliggande arbete redovisas sålunda resultaten från en serie l-åriga 

jordpackningsförsök som lagts ut i samband med vårbruket. Försöken har 

genouförts vid Avdelningen för Jordbearbetning under åren 1963-70. De 

flesta försöken har genomförts efter 1967 och finansierats meG anslag 

från Statens råd för skogs- och jordbruksforskning. 

B. LITTERATURSTUDIER 

Marktryck 

Under traktorhjulen utbreder sig ett tryck nedåt i underlaget. Tryck'3ts 

uinsknin8 J:18d djupet i underlaget kan beräknas uatelmtiskt. Beräkningarna 

bygger på undersökningar SOL.1 gjorts av Boussinesq och av Fröhlich (Söhne 

1953) och gäller för ett elastiskt isotropt underlag. Teoretiskt beräkna

de tryckförhållanc1en kan endast ge ungefärliga värden på trycket i en 

verklig uark. Trycket i narken under ett traktorhjul kan beskrivas med 

hjälp av tryckisol)arer (linjer som sammanbinder tryck av saDDa storlek). 

Detta har gjorts av Söhne (1953). Härvid fraukouuer att tryckverkan går 

djupare i en våt och mjuk nark än i en torr. Vidare att under olikstora 

hjul l:1e11 ned sar.ma specifika narktryck når ett visst tryck d jupare ned i 

jorden ju större hjulen (belastningsytan) är. 

Det Sllocifika 1.mrktrycket är ungefär detsanma S01.l lufttI'yuket inuti däcket. 

Detta gäller dock endast dä däckets lufttryck motsvarar belastningen (An-
. \ nla1;;5ir;::src~·~r'·~ 

dersson 1966). Vid ett för lågt lufttryck i (11:icken blir s:iledcs spec.-r 



större än trycket inuti däoket. Anledningen till detta är att den del av tryck

et i anläggningsytan som beror av däckets styvhet dkar när lufttrycket min

skar. 

Beräkningar av trycket i jorden vid olika belastningar och hjulutrustning 

har gjorts av Eriksson (1970) och Danfors (1970)~ l fig. 1 visas tryoket 

under två olikstora hjul men med samma specifika marktryck. 

~m 
~:ryton 

I 
vött tillstånd 

Markens kär~slighet för tryc~ 

l~is.. 1 .• Tryoktillskottet i marken under 

lätt och tilllg traktor. Däckstorlek 11-

28 resp 24-32. Däckens anläggningsyta 

uppmätt på hårt underlag. Samma spee. 

tryck ca 1,2 kg/cm
2 

i markytan. 

( Eriksson 1970) 

När jorden packas ill1der traktorhjulen är det främst de stora porerna i 

marken som trycks samman. Håkansson (1966) anger att porer med en diame

ter mindre än 10 a 15 pm tycks vara ganska opåverkade av packning. Den 

vattenhalt som jorden har vid packningstillfället är helt avgörande för 

packningseffekten. Ju högre vattenhal t jorden ha.r desto lättare s.ker pack

ningen. Förtätningen av jorden vid kortvarig belastning kan dock inte gå 

längre än vad som motsvaras av de luftfyllda porerna. För varje belastning 

finns det en bestämd vattenhalt som är den mest gynnsamma för att högsta 

packning skall nås. En höjning av vattenhalten innebär då att porutrym

met fylls till en större del med vatten och sammanpackningen blir mindre 

(Proctor 1933, Söhne 1952)0 När maximal packning nåtts flyter jorden åt 

sidan utan att packas vidare om trycket höjs ytterligare. Härigenom bryts 

det grövre porsystemets kontinuitet~ Detta får bl. a. inverkan ~d markens 

genomsläpplighet för vatten. Wilson (19521 visar sålunda att genomsläpp

ligheten fortsätter att mi~a även sedan maximal packning nåtts. I de 

egna försöken har s~esä.nkning erhållits vid körning i våt jord utan 

att porositat~ sänkts anmärkningsvärt (jmf. fig. 64). 



Vid tiden för vo.rbruket är vattenhalten i jorden hög. Bertilsson (1969) fann 

vid tryckmätningar po. styv lera i laboratoriQm att ett tryck av 2 kp/cm2 gav 

maximal hoptryckning vid ca 28 viktprocent vatten i jorden. Denna vattenhalt 

motsvarade ungefärligen vattenhalten i jorden vid den normala tiden för vår

bruket. För traktorerna som i regel har lägre marktryck än 2 kp/cm2 torde man 

erhålla maximal packning vid något högre vattenhalt. Bertilsson (1969) anser 

vidare att o marktr;;-cket kunde sänkas till 0,5 kp/cm
2 

skulle porosi tetsminsk

ningen i marken endast ske i de mest luckra delarna och totalporositeten få 

en ringa sänkning. 

Iviarkens motsto.nd mot packning ökar med höjd mullhal t i jorden (Free et al 1947, 

Bertilsson 1969). Från Bertilssons mätningar kan nämnas att prover från en 

mellanlera med mullhalterna 4,1 resp. 5y S % erhöll porositeterna 49,8 resp. 

52,8 % efter ett tryck av 2 kp/cm
2

• Den mullhaltsminskning som kan spåras 

vid öppen växtodling leder således till att jordarna blir mera packningsbe

nägna. Detta kan motvorkns genom riklig tillförsel av organiskt material, som 

ockso. befrämjar en hög biologisk aktivitet, vilket i sin tur är packningshäm

mande (Bertilsson 1969). 

J0rdpackningens inverkan på rotut'Tc r1clingen och markmiljön 

När jorden packas minskas andelen porer i marken. Härigenom kan rötternas 

framträngning i marken hindras genom mekaniskt motsto.nd och syrebrist. Litte

raturöversikter över hur växten po.verkas av dessa faktorer har gjorts av 

Håkansf30n (1966) och Heinonen (1971). Mycket av vad som där redovisats kom

mer att upprepas här, men detta har gjorts för att fo. en mer direkt anknyt

ning till problemen i resultatdelen. 

Om porerna i marken har mindre diameter än roten avstannar längd till växten, 

st'tvida roten ej kan utvidga poren. Roten kan ej sammandra sig och passera 

genom cm smal por (Wiersum 19:1 ,j. Detta förhållande kommenteras av G:ceacen 

et al, (1968), som säger att cellerna i det apikala moristemet ej blj~ min~

re än ett visst minimum och att cellarrangemanget är strängt reglerat. 

Ett flertal författare anger att roten förtjockas när det mpk'8,ld RkA, motstån

det i marken blir stort. Se t.ex. Barley (196?) nch S"h1l1n.'man (1965). 

Abdalla et al (1969) mcmat: a L t; .fn.J.: Lju"kn i nBpn f1.V roten som skor strax bakom 

spetsen minskar trycket po. rotspetsen. Roten kan dO. växa vidare tills 



o. 

den hejdas på nytt. Abdalla et al. (1969) har med en specialkonstruerad 

penotro::t.ctcr också visat att jordmotstånde-c mot en spets minskar om det 

sker en förtjockning strax bakoD spetsen. 

Rotons franträngning i marken kan också lli'lderlättas :";,-,1.10;, C.tt DIJc:toc:n 

har en cirkelformad rörelse och att tillväxten hos rotens ytelement ej 

är regelbunden. Vattenupptagningen hos roten åstadkommer sprickor i 

marken vilka uppenbarligen 1J~1derli:itto.r utvecklingen av sidorötter (Grea

CGn et al. 1968). 

Diskontinui teter i marken kan hiiL1Dt:;, ro t t.-i. 11 växten. Schuurman (1965) 
visar att rötter som v~xer i en lucker jore har svårare att penetrera 

ett packat lager än rötter som reaan växer ~ en packad jord. Det är tro-

ligen r:cånga samverk2,nde faktol'CJ.' som kan vara orsak till detta. Schuurman 

antar att högre osmotiskt tryck :~ c81J(~:,-'na 2. packad jord än i lucker är 

den viktigaste orsaken. l'a;;1.oJ: i'~ HatLff (1969) har visat på den stora 

betydelsen av att roten har tillräckligt stöd i överliggande lager när 

den skall övervinna ett nO'cståncL GT'?D cen et al. (19'58) slutligen pekar 

på don möjlighet till bättre u~veokling av sidoTötter 80m en lucker jord 

erbjuder och att huvudrotens tillväxt därmed skulle avtaga. Jämför även 

dc CC:'~lQ kOLlLlcntarc:cnc, till. rotuJevecklingen i jordIJackningsförsöken 

sid ;;.4. 

Syrets diffusion i marken är beroende av den vattenfria porvolyrl1en. 

Currie (1961) har undersökt sambandet mellan di::fusion och vattenfri 

IJOrvolYLl i D.G8re80rO,d ;jonL Sådant jordmatorial ha,:ccvå olika slag av 

porsystem - dels mellan aggregaten och dels im:.ti dem. Om vattenhal ten 

sänks från fullständig vattenmättnad ökar difLlSionen genoLl ett tvär

sni tt i jorden täLlligen snabbt och lin" ·~rt tills vattnet mellan aggrega

ten är uttörat. När vattenhal ten sänks ytterligare 9 så att även porerna 

inuti aggregaten blir fria från vatten, blir den ytterligare ökningen i 

diffusionen ganska ringa. 

R~tter som växer i de st~rr8 porerna mellan aggregaten bör därf6r bli 

ganska oberoende av själva aggregatens porositet f~r sin syreförsörjning. 

En tillpackning av jorden ned tr':1ktor, vilket fräLlst dralJbar de stora po

rerna, kan d~remot få allvarliga konsekvonser för syretransportcn till 

roten, när vattenmittnaden i marken är hög. 

Porerna inuti aggregaten äT fränst av betydelse när det gällor att upprätt

hålla en hög biologisk aktivitet i jorden och att medverka till en jämn 



tillförsel av växtnäring och vatten till rötterna. Porösa aggregat bör 

därvidlag vara effektivare än kompakta aggregat med få porer. 

Effekterna aven störd syrediffusion beror på hur väl plantan är etablerad 

vid tillfället i fråga. Stolzy & Letey (1964)1 framhåller att växterna 

tycks vara speciellt känsliga för syrebrist under groningsstadiet. Våta 

perioder strax efter sådden skulle därför innebära de största riskerna 

för grödan. Jämför grödans utveckling på Lönhult 9 1969 och L~a Bennikan, 

1970. 

Syreförhållandena påverkar de kemiska förhållandena i marken. Tillgången 

på för växterna upptagbart kväve försämras vid låg syrehalt, antingen 

genom denitrifikation eller utebliven kvävemobilisering. Vid särskilt 

svår syrebrist kan för växterna giftiga substanser såsom svavelväte 

bildas. Härtill fordras dock att marken varit vattenmättad åtninstone 

under en vecka (Geisler 1967). Nanganets tillgänglighGt i marken befräm

jas av reducerande betingelser (låg syretillgång). Se t. ex. Scheffer & 

Packning av jorden har visat sig i det närnaste kunna bota mc:mganbrist 

(Passioura & Leeper 1963). Detta kunde ej förklaras l;lOd att packningen 

skulle ha ökat de reducerande bc)tir'gelserna i jorden. Syrediffusionen 

var nämligen lika hög i packad som lucker jord. Författarna anför i 

den h;ypotesen att rö tterna själva skulle agera genoLl en kontaktreduktion 

vid manganets upptagning. Härvid antas storleken av kontaktytan jord/rot 

vara av stor betydelse. Eftersom rötternas kontakt med jorden är bättre 

i packad än i lucker 20rd blir därför upptagninG av mnngan häst när 

jorden är packad. 

Jordpackningens inverka~ på skördeutbytet 

Håkansson (1966) har undersökt hur olika pn,ckningsgrader i matjorden 

påverkat skörden av korn vid olika bevattningar ("klimat"). Packnings

graderna var~ L. Luckring, M. Den höstplöjda til tan oförLi,ndrad och P. 

Packning med traktor spår intill spår 4 gånger. Bevattningarna varierades 

mellan sådd och axgång och var~ T. torrt, ingen bevattning, rutorna täck

tes med plastskärmar, N. normalt, den naturliga nederbörden + tillskotts

bevattning vid längre torrperioder 1 V· vått 9 riklig bevattning, marken var 

hela tillou vu\, LeIlJilEi'LLad. TI(:;S111taten av c10sö[1 i'Öl'sök visas i fig. 2. Ett 

klart samspel erhölls mellan packningsgrad och bevattning. Vid hög bevatt

ning kan dem: för skörden optimala porositeten bedönas ligga i närheten av 

de högst UIlpDätta porosi tdorna (led L). Utan bevattning dänJLlot vid en 

porositet SOD troligen är lägre än den son erhölls på led M. 
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Fig. 2. Kärnsköl.'den som funktion aY medelporositeten, n, eller volymvikten, 

~11 i matjordens centrala ciel och bottenlager vid olika stark vattentill

försel under våren och försommaren. på NIE' 60 är det endast 2 packningsled, 

M och P. (Håkansson 1966) 



Nj~s (1962) har i fältförsök vid Norges Landbrukshögskolo unc"ersökt traLcor

paokning av jorden i vått ooh torrt tillstånd på v5.ren" Där"ljid f=amkom att 

i medel tal för tre försök slinktes sk:jrden med 300·«600 kg/ha vid körning i 

våt jord, medan körning i torr jord ej sänkte skörd(O'n. 

I Finland har Larpes (1962) undersökt paok':ling med traktor vid o}.ika tid

punkter på vären. I tidiga traktorspår i våt jord erhölls i medeltal för 

tre försök en skörcledepressio21. av 40 7b? medan sena t:r.'aktorr'p{lr höjde skör-

aJ en 7 of /0'1 Normal tidig!? traktorspår har i ett försök sänkt skörden med 5 ~~. 

Sådden i dessa försök utfördes dock oj förrän vid tiden ffr den senaste paok-

ningen. Därvid torde jorden i d8~iJiga traktorspåren ha 7arit starkt uttor-

kad i ytan. Bn to::do rltäför bero 

paO daoll'o. aronl'nrr (J',,-,,'f. ~:> "':rllC1 'P:'-"C::'-:].-E-'1 nl'O 1\ b ~ b '"" llt) eu--"c, ".0 .. ,.u.'- ,- -", __ ,--"n , ) v 

De försöksresultat som hi ttilh: refer~n"),ts hs,r varit t},ib l-årig,,], försök. 

Larpes undersökte dook ä7C21. of-terverk2n av paol\:niD.C8'!. i 35.:0.2. för:c:ök. Där

vid kLmdo konstateras on 14 r;'·ig mil1s~mj.ng 5. sköret srot :f~;er packningen 

på de tidigast packade rutorns. 

Vid Avdelningen :för Jordbe8J:l)etn.ing, l,antbrukshögskolar., UPT)f:-;s,la, pågår en 

serie fleråriga jordpackningsförsök där jorden packas Tarje lilist före plöj

ningen. De första försöken lnd2s ut 1963 och en rappor~ över hittills erhåll

na resultat har lämnats av Håkansson &~ FGrgeclal (1970·, Skö:::dc~1 på packade 

rutor har suocessi vt nedgått under försöks}Jerioden C'j.g. :3), indikerande en 

till tagande försämring av markeus struktur. YttGrlip:;,re fö::,ök som belyser 

långtidseffokten av jorclpackning redovisas av 01 veg:'trd (1965, 1966, 1968 7 

1970, 1971). I dessa försök som pågått sedan 1964 ~iffere21.tieras paokningar-

Ovan refererade försök visar de för iwenska fC5::'~'l[L112:,nde:::l YikJ~ica8te resul ta-

ten. För information om genomförda försök med ~ordpackning uta~för Norden 

hänvisas till Håkansson (l96G)o 
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Diagram 1 
Försöksied G 
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xx 
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)( 
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3 4 5 

12., 

E...-i!;,.!.,.. 3. Hela tiva skörden på ej packa

de (led E) och kraftigt packade rutor 

(led G). De enskilda relativa avkast

ningsvärdena har priokats in fBI' led 

G och en rät sambandslinje dragits. 

Är 1 anger första året efter resp. 

fÖ:r.'~:;d.k.s an1ä~ggJJ.irlg, är 2 an.dra året 

0<6 s {I) 'V. 

I en serie fältförsök har den unde:r vårbru.ket erhållna jordpackningens 

inverkan på lllarkstruktur och skörd -cmdersökts. I'örsöksserien kan sägas 

vara påbörjad redan 1963 i sam·band med ett examensarbete i allmän jord

brukslära (Fergedal 1964) och avslutades 1970. J:'ram t.o.m. 1967 lades 

försök ut enbart vid UI tu:aa. )~r 1968 utvidgades försöksverksamheten och 

entfförsöksfilial fl upprättades i nordvästra Ski~me på T,cinhults gård, lVLjö-

hult, tillhörig AB \Veibu11sholm. 

Försökens uEpläggning 

Under åren 1963-67 utfördes jordpackningsförsök i huvudsak enligt försöks

plan 1 (se nedan). Denna försöksplan visade sig dock ej vara helt lyckad, 

varför en ny försöksplan uta~betades. Försök enligt denna nya plan lades 

ut första gången 1966 och från 1968 ersatte de helt den äldre typen av 

försök. Dessa nya s.k. packning-såtidsförsöken (f" "1 - 2) orsox:sp.tan visade sig 

ha en tillfredsställande utformning. Eesultaten från dem utgör tyngdpunk

ten i den fortsatta framställningen.:rttm:,ligare en typ av försc5k har 

genomförts. Det är s.k. modellf6rsök med packning ooh bevattning. Dessa 



är en fortsättning på försök Gom ~idigaro Benomf~r~~ ~7 ,. ~ ( , (, t' 6 \ ;)u21. \.l.)) Jr: 

EÖEs9..k~pla12 l· 
a. Ingen packning 

b. Packning vid den normala tiden fb~ 

c. Tidig packning 

d. I.Iycket tidig paokning 

Förs~ken har geno~f~rts so~ blockför~ök Led 4 32m~TI~or. bruttor~~o~n~ har 

varit 2,5 m breda ooh ?j-AG m ~~nga. Nettorutor~~ 1:~~ v~~i~ ],6 ~ 0reuu 

Ingen pabkning: Bearbetningar , 
o e]') ',J 

sätt att myoket liten vik~ 7~1~~G ~,~ fr 

uteslutande med traktorns hajen 

dtickens dimension och lufttryck rr9~;ä~ av tabe,Ll l 

Är 

1963 
1964 

1965 
1966-67 

Märke 

mil 230 Viktor 

Fordson 1\,1ajor 

11 " 
fl fl 

V:ik-e över b8~k-· 

D·:.:z:e ID. 

2520 

2430 

2820 

3000 

Packningarna har utförts vid -ej:? tid~)unlc-t;:c 

't'TlIl 

11 

jorden varit tämligen v&t, :Z'rf:,G"L tilJ. LormcJ,cici :~i:ir 

. , 

r,_ .,< r:'.~~',~ 
.. 

"t (" , 
,:), ·:1<,,--
'- . '~, . / 

,~:::'l J.. 

.L 'J :J 
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av led b skedde en upptorkning av jorden (tabell 8), SOI:1 därför fick en 

lägre packningsgrad på b än på d. För jämförelser J:aellan olika packningsgrader 

och deras inverkan på skörden var försöksmetodiken speciellt under torra kli

matbetingGlser tlindre lyckad. Upptorkningen från tiden för den mycket tidiga 

packningen (lGd d) rob. f:rou t..\bl .sMd b'l'ev ~1:;;li;jen, oj l.i.kA ~l pMkf\d~~ ~~~ ~,j 

packade rutor. Vid stark upptorkning blev rutorna på led d mycket hårdare 

och mer uttorkade i ytan än franförallt rutorna på led a och b. Gronings

betingelserna på led d blev därför vid torka sämre än på de övriga leden. 

1'1 Mycket tidig sådd. Ingen packning 

12 " " " Lätt " 
13 " fl " Normal " 
14 " " " Stark fl 1 ) 

21 Tidig sådd. Ingen packning 

22 fl Ii Lätt " 
23 fl If Normal " 
24 tf Ii Stark If 1 ) 

31 Sådd vid normal tid. Ingen packning. 

32 " Y! " " Lätt " 
33 If fl " II Normal " 
34 " fl " " Stark " 1 ) 

1) Stark packning har förekonwit i endast 4 försök år 1970. 

Försök enligt denna plan har genoI:1förts åren 1966-70. De första två åren 
anordnades försöken enligt blockmetoden, de följande åren enligt split

plotmetoden. I samtliga försök har antalet samrutor varit fyra. 

Såtider~ 1. Mycket tidig sådd. Tidigast möjligt på våren. Jorden har varit 

nycket våt. Problem med att genomföra en tillfredställande 

jordbearbetning har förekommit. 

2. Tidig sådd. 1-2 veckor efter "mycket tidig sådd". 

3. Sådd vid normal tid. Den tid när jordbrclcarna genomfört vårbruket 

i det område där försöket varit utlagt. 

I regel har det varit torrare i jorden vid såtid 3 än vid såtid 1, men under 

nederbördsrika vårar har vattenhalten i jorden varit ungefär densanillla vid samt

liga såtider. 

Packningsgrader~ 1. Ingen paokning. Samna behandling som enligt försöks-
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plan 1. Bearbetningar och sådd har således utförts med 

traktor ElOc1 brett utställda hjul och skörden tagits 

11811an spåren. Denna traktor har också använts vid 

bearbetningar ooh sådd på packade rutor. 

2. Lätt packning. Packningen har gjorts med traktor ut

rustad ued dubbla bakhjul (Fig. 4). Hela rutan har 

packa ts en gång,_ 

3. Norual packning. Packning med saDDa traktor SOD vid 

"Iii tt packning ff [len TJec1 enkla bakhj&. Hela rutan 

har packats _en gå~.ss.. ~am[1a packning SOD enligt försöks

plan 1. 

4. sto,rk packning. Pcokning 110d samJo, traktor som vid 

"norraal packning lf
• Hela rutan har i detta f colI packats 

Bearbetning och sådd har gjorts omedelbart efter packningarna. De vid pack

ningen använda traktorerna, dessas vikt, däckens c1iL1ension ooh J_ufttryck 

framgår av tabell 2. Traktorernas vikt reglerades med hjälp aven belastnings

låda u~phängd i hyc1raularmarna, Under åren 1966-68 avpassades belastningen 

så att vikten övor bakaxeln på traktorerna var densanl:::a både när enkla och 

dubbla hjul var uonterac1e. I förf3öken 1969-70 däreuot vo,r -bD,kaxclviJdon så 

I:Wcket hö gre för dubbla h,jul än för enkla hjul SOD Iaotsvarades nv den oxtra 

hjulutrustningen. 

Däckens DJJ.läggningsyta har uppuiitts pö, betonggolv. Dot därvid -oerEi.knnde 

spec. yttrycket uppgick till 0,6 kp/OD
2 

för dubbla hjul och 1,2 kp/cu
2 

för 

onkla hjul. Lasten över bakJJj'llLon hcn: i båda fallon vi1r::" t 3000 kg. I fig.6 

visas hur trycket Ditt umler hjulon fortplantar sig nedåt i underlo.got. 

Boräkningarna har gjorts efter fO}:'L101n 6. '" P (1 - cos4'~"J (Söhne1953). 
~ z D ' \ , 

vilken gäller för cirkelforuad belastning~ta Bed likformig tryckfördelning 

]Jl en L'yckoi.; h:''.~cd t:::J~l' D.2.rk. I fOTDoln är 6z = vertikala nornaIspänningen 

under lastytans ni tt r~t djupet z, p~, = speo. yttryckot;. eX"" hal va öppnings-
l_l 

vinkeln hos on oir::::ulär rät kOl~ LWc1 spetsen i spänningsr;~~:<::i.;:.:m. D'ie;keCl har 

gjort att elliIlsforr:mt till rektangulärt avtryck på underlagG-c. :B'ö:c beräkning 



Fig. 4. Paokning med traktor utrustad med dubbla bakhjul. 

}"ig. 5. Lilla Harrie krokpinneharv med ribbv>äl tar fram och bak. 

Foto B. Gillberg. 
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l"ig. 6. Beräknat trycJc:: under dubbl;;/.- resp. enkle. h,jul på hård och torr 

mark. Vikten 6ver bakaxeln är 3000 kg och däckstorleken 12 x 36. 



1§~.Använda traktorer, dessas vikt samt däckens dimension ooh lufttryck 

vid packning av rutorna i försöken utlagda enligt försöksplan 2. 

Plats År 

Traktor 

~yct ~v. bakaxel, kg 

Enkla hj. Dubbla hj. 

Däck 
.~---._--

D im pn s -L o n. } ~f ttE.:i2l~ kI2L.9.m 
2 

tum Enkla hjo Dubbla ---_._--._._ . ... _----------_.---_._---------------
U1tuna 1966- Fordson Maj. 3000 

68 

Ultuna 1969- 1I If 3050 

70 

l,ön- 1968 l!'ord 5000 3250 

hult 

Lön- 1969 Fordson Maj. 3150 

hult 

J.Jön- 1970 Ford 5000 

hult 

3000 12x36 1,5 

3350 II II Il 

3~250 l2x38 II II 

3450 II II 

fl II Ii 

I tabell 3 redovisas försöksplatsernas läge, åren för försökens genomförande 

ooh anv2.nd försöksplan. Det är tillsammans 8 försölz som lagts ut enligt för

söksplan l ooh 24 försök enl. försöksplan 2 (paokning-såtid). Försök utlagda 

efter plan l har legat på Ultcma. Av paokning-såtidsförsöken har 13 legat i 

'J:ppsala län och 11 i lVialm.öhus l.;:Ln. Hänvisning till ett visst försök i den fort

satta texten, i tabeller ooh diagram, kommer att göras med i tabell 3 angivna 

gårdsnamn, årtal ooh där så behövs även med skiftesbeteckning (ox. Ultuna 1963, 

Säby D 1968). 

Försöksplatserna L~a Sunnersta Ö ooh N 1965-67 har legat på exakt samma plat-

sex' de olika åren. Packningarna hal' upprepats varje v5.r på samma rutor, var

för man fått en ackumulativ efterverkan av paokningarna. Tyvärr har dock rut-

bredden endast 2,5 m - va:ci t för l.i ten. Vid plö j:,::.ingen ilar jordcm från en 

ruta till en del flyttats in på intilliggande ~uta. Härigenom har ej efter

verkan l)livi t tillfredsställande belyst. 

I tabell 4 anges mekaniska sammansättningen 9 glödgningsförlusten och halten 

organiskt kol j. ma:tjorden, och i tabell 5 meJcaniska sammansättningen ooh 

gl~d8ningsf~rlusten i alvens översta del. Den mekaniska sammansättningen 

(pipettmetod0:m) och gli5dgningsförlus-cen har bestämts vid Avdelni.ngen för 

Lalltbl'ukets Hydl'otelmik ooh de flesta bestämningarna av organiskt kol (bikro-



natr:.lOtoc1en) vid statens Lantbrukskeuiska Kontrollanstal t, 

I tabell 6 2-nges resul tateu o,v den keniska analysen av natjorden Då :försöks·" 

platserna. Flertalet av proverna har analyserats vid statens Lantbrukskemiska 

Kontrollanstalt • 

. T.a1::.el~,_~ .• Försöksplatsernas läge? lir fÖl' försökens genomförande och använd 

försöksplan. 

-~----~---- ,-----~,----,._--'-~, -----------~----------_. __ ._---

Q.fi~,_,_. __ S1~itiL.. ____ ,~L __ ._., __ ... _ OI'.:L ____ .,_ .. LäE_ ... _, ___ ..E.~E~2_kspl~ 

UI tlma 10 '1963-64 Uppsala "Uppsala 
.. 1 

L: a Sunnersta O 1965- 67 11 Il fl 

ff 

Il 

Säby 

UI tlU1a 

Säby 

11 

II 

Klmgsängen 

Säby 

Ultuna 

Säby 

II 

Ultuna 

Ullfors 

Storängen 

Lönhult 
Ii 

II 

Ii 

Höghult 

Lönhult 

II 

Höghult 

I,önhul t 

Lcjnstorp 

IJ~ a ]3':mnikan 

1 
P·-S 

R 

10 

E 

J) 

40/48 
c 
9 
.R~ N

2 

R, S2 

3 

4 
10 

11 

6 

'3 

3 

2 

1" PÖ n,öken äI' belägna 

il n Ii 

1966 If II 

'1967 fl il 

'1 II 11 

-'1968 11 If 

II If II 

fl if !I 

1969 Il n 

Ii !1 fl 

1970 11 11 

fl fl II 

II !1 fl 

11 Tierp lY 

11 lVIånkarbo lY 

1968 lVI j ö hult MalrilöhlJ.s 

f1 il f? 

fr fl il 

1969 fl ff 

II 11 fl 

11 II 11 

1970 ff !1 

l; fl !I 

II " fl 

11 Alno.,rp fl 

11 ljomma If 

" pt1 srlE1E1a skif'ce. Ö = övre försöket 

N = nedre fjTsöket. P-S '" Packning - . ,'~ i;:i_(~i]f,·:j:cs;~,!=.-::·L. 

2. P~)r:3()ken iiI' belägna p:} swm::ta skifte CR). liT == norr3. försöket 

s = södra försöket. 

Ii 

-")n ,. '::1 • ..... et" 

II 

II 

!1 

fl 

fl 

If 

11 

II 

11 

!I 

11 

11 

11 

II 

Ii 

Ii 

Ii 

il 

ii 

fl 

II 

11 

11 

- ~åtid 
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Tabell 4._ Mekanisk sammansättning? glödgningsförlust och halt 

kol i matjorden p& försöksplatserna. 

av organiskt 

,Kor~or~elgJf.ördel~g,_"_ 
~ ~! 

'/0 
--~ 

Ler Mjäla Mo Sand Glödgnings- Organiskt 

d < OO?·· 0,02 - 0,2 - förlust C 

Försökspl. År 0,()!)2 ') 1 02 0~2 2,0 fll"""] % 
j 

~:'o 

Ultuna 1963-6/[ 57 24 () 3 7 1 ,9 
L~:). Sunner-

s-ca Ö 1965--67 24 17 [51 4 4 'I ,3 
Il; a S1LYlner-

s J::; a n 1965-67 49 2'--) 18 2 6 1 ,5 
1;a Sunnm::'-

sta, P-S 1966 53 25 15 1 6 1 ,6 

Säby 1967 25 01 LI~6 1 " 3,2 l .. i I 

Ultuna 1967 So Ultuna 1963-64-
Säby E 1968 14 10 7'1 1 4 2,1 

fY D 1968 36 26 30 '1 7 2,6 

Kungsängen 1968 48 29 15 7 2,1 

Siiby 1969 26 19 45 2 8 3,3 
Ultuna 1969 51 26 14 2 7 2,1 

Säby N 1970 16 12 64 7 3,0 
lt S 1970 25 19 47 8 3,4 

UI tlma 1970 48 24 19 2 7 1 ,7 
Ullfors 1970 25 40 ~~ 6 4 5 1 ,3 
Storängen 1970 MinerC:.~l·:)l~'1.dad mulljord 33 1 -: ~ 9 
Lönhult 4 1968 13 9 42 32 4 1 ,7 

" !I 10 1968 27 14 40 8 11 5,4-
II II 11 1968 49 22 15 6 8 2,5 
11 11 6 1969 14 9 37 35 5 2~3 

HöghuI t 1969 29 14 26 26 5 1 ,4 
IJönhul t 9 1969 41 17 13 22 7 2,6 

\i l! 3 1970 13 9 38 35 5 1 ,4 
Hö ghul t 197° 23 10 25 37 5 l ,6 
Lönhult 2 1970 40 19 21 14 6 1 ,5 
IJCinstorp 1970 18 10 40 29 4 1 ,3 
L:a Bmmikan 1970 35 22 34 3 6 1 ,5 
---~"'-~"-'-"- - --_ .... _.- - _ ..... __ ._---.- ~ 

"--------~- .. - --.- -"'---'-"--'-- _._-_. __ . __ .--.~_ .. _-_.- .. _- ._. __ ._~-_ .. -
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Tabell 5. Mekanisk sanmansättning och gl~dgningsf~rlust i ~lven på fBrsBks-

p1,,;tserna. 

!ornstorleksf~rdelning 

Ler Mjäla Mo Sand Glödgnings-

d < 0,002- 0,02- 0,2- fBrlust 
o 

% FörsBksplats 1\r DjUP9 om 0,002 0 9 02 0,2 2,0 mm 

Ultuna '1 SJ6 3~~ 64 20-60 62 24 8 1 5 
L~a Sunnersta Ö 1965-67 25-40 41 15 38 3 
l! ii 11 N Il Ii fY 57 20 13 
l! II fl P-S 1966 If 58 22 11 1 

Säby 1967 20-40 25 23 47 4 
Ul t1UHl fY Se Ultuna 1963-64 
Säby Ii' .J 1968 30-50 2r

; - ( 22 49 O 2 

S:iby J) Ii II 42 30 23 4 
Kung säng en l! Ii 47 29 19 4 
Säby 1969 Ii 33 22 39 1 5 
Ultuna fl II 58 25 11 1 5 
Säby If 1970 Ingen provtagning 

Säby S Yl Se Säby 1967 
Ultuna If .. so 56 22 16 5 
Ullfors lY II 28 49 18 2 3 
Storängen II Ii 31 23 42 1 3 
L~nhult 4 1968 30-60 8 10 41 39 2 

II 10 If 30-50 50 22 18 5 5 
-1-- If 25-40 50 22 18 5 5 

fY 6 1969 30-40 20 11 40 27 2 

Hö ghul t If Ingen provtagning 

Jjönhul t 9 II II 50 20 9 15 6 
Il 3 1970 25-60 17 12 40 27 4 

HC5ghul t fl 30-40 29 14 22 32 3 
Lönhult 2 Il 30-60 47 19 19 11 4 
Lcinstorp l! Yl 18 14 37 28 3 
JJg n B ,,"mnikan " f1 40 22 31 2 5 
~-_'_---_._". __ .. 

.,----~----
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Tabell 6. Kemisk analys av matjorden på fBrsBksplatserna. 

-------' 
F'Brsöksplats År pH P-AL K-AL P-HCl K-HCL 

TJltuna 1963-64 6,2 8,9 21 ,1 75 544 
L:a Sunnersta Ö 1965-67 6,8 4,2 12,6 

il If N 1965-67 6,4 3,9 14,8 
Ii 11 P-s 1966 6,3 2,9 14,0 

Säby 1967 6?3 5,7 6,0 71 145 
TJI "tuna Il Se TJltuna 1963-64 
Säby }~; 1968 5,9 6,8 8,3 69 124 

!I I) fl 5,7 4,7 13,4 57 287 
Kungsängen fl 6,3 3,7 15,3 59 385 
Säby 1969 5,8 7,5 15,3 68 203 
TJItuna If 6,6 9,5 23,8 71 547 
SEiby N 1970 6,3 6,5 4,3 73 88 

fl S If 6,3 5,9 5,8 73 155 
TJltuna If 7,0 9,4 30,5 59 532 
TJllfors !1 7,5 11 , 1 25,0 64 375 
Storängon Yl 6,8 8,3 17,8 66 128 
L(5nhu1t 4 1968 6,1 12,3 9,6 73 91 

11 II 10 !1 7,1 14,6 22,5 55 211 
fl !1 11 fl 7,1 8,8 30,6 41 334 
fl fl 6 1969 6,6 1 5,1 12,3 38 93 

HBghult fl 7,1 8,9 19,2 46 180 
LBnhu1t 9 !! 7,6 20,0 27,1 63 264 

fl !l 3 1970 7,0 38,7 20,0 92 95 
Hi:5ghul t If 7,0 13,3 15,5 52 150 
Lönhult 2 If 7,3 '15,5 27,5 51 245 
LBnstorp !1 6,8 6,1 8,5 33 105 
L:a Bennikan II 7,0 9,1 27,5 33 250 

--~~--< 
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l.ordbearbetning, gödsli~_sådd, fä rfrukt , gröda 

Vid bearbetning av rutorna har stor omsorg lagts ned på att 8~ka }stadkomma 
en så ensartad såbädd som El.ö jligt på de olika leden. Samma bearbetningsdjup 

och likartad ytstruktur har eftersträvats för att såbädden ej skulle få 

differentierande inverkan på skörderesultatet. Vid harvningen har därför 

h::crven Däst ställas grundast på l1ingen packning!! och djuIJast på !1 norr:lal 

packning!!. Antalet harvningar har anpassats efter ytlagrets utseende. Trots 

detta har det ej helt gått att undvika skillnader i ytlagret nellan olika 

lod. Störst har skillnaderna varit vid den mycket tidiga sådden i packning

såtidsförsöken. Packningen har i den fuktiga jordon i regel givit upphov 

till en grövre sftbädd än ingen packning. Vid don sista såtid(m däl'eLlOt har 

det funnits en tendens till finast D2:'llll: på packad8 rutor. Traktorhjulen har 

krossat kokor bättre än har70n. Dossa skillnader i såNidden torde dock i 

de flesta förnökel1 oj få någon 'lvgörande betydelse fÖl' skörderesul ta-eens 

tolkning. För att kontrollera såbiidden och dess funktion har aggregatanalys, 

såcljupsbestä:r;mingar och planträkningar genomfih·ts (:r>esul taten av såbädds

undersökningar se sid <7). 

Den harv SODl använts har vari t en Llodifierad lilla Harrie krokpinneharv 

(fig 5). Harven är upphängd ribbvältar bak och ribbvältar alternativt 

slar1dplanka fralil.,8ssa kan förskjutas i hÖ,jdled. På så sätt kan harvens djup

giiende regleras. M.ed ribbvältar fraLl och bak arbetar den väl även i fuktig 

jordc 

Gödslingen Lled kväve i försöken utfördes fram t.o.m. 1966 med en kOLlbinerad 

maskin för samtidig sådd av gödsel och utsäde (denna maskin var under utveck

ling vid Avdelningen). Det innebar dock vissa svårigheter ~dt använda en 

försökssåmaskin som ej var färdigkonstruerad? bl.a. var det problem med 

att ställa in rätt s&djup. F.o.m. 1967 såddes därför gödsel och utsäde 

var för sig. Gödselgivan delades upp på så sätt att en del gavs son sepa-

rat radDyllning före sådd och resten övergödslades 0-3 veckor efter sådd. 

Radnyllningen gjordes längs med rutan 9 antingc:m. raed speciell radmyllare 

(Jukonaskin) elI er Lled vanlig radsilningsmaskin. Gödseln placeradel3 pti saEl-

ma djup som utsädet. För att undvika skador av gödseln på den groende sä-

den användes en låg giva (ca 30 kb/ha N) av kalkm1Donsalpeter i '1118. för·-

sök utom på Säby 1968 då lmlksalpeter användes. Vid gödslingen kördes L18Ski-

nerna något '1 - snett över rutan för att i möjligaste mån undvika att göd-

soln kom i kontakt med utsädet. Till övergödslingen användes kalksalpeter. 

Anledningen till att kvävegivan dels radmyllades, dels övergödslades var en 

strävan till att kvävet skulle fil ,-,fl lika effekt som nöjligt på de olika såti-



derna. Så t. ex. hade hela givan vid s&dden kunnat LIedföra större utlakning 

vid siitid än såtid 3 under våta kyliga förhållanden. Vid enbart övergöds-

ling skulle tidpunkten för när kvävet kunde llörja utnyttjas bestänts av 

när nederbörden fallit och ej av tiden för sådd. RadLwllningen gjordes visser

Iiger:. grunt men C:1 viss del av det radmyllade kvävet kunde troligen börja 

utnyttjas så snart grödan behövde växtnäring. 

Speciellt på lättare jord finns det viss risk för manganbrist. Denna kan bli 

allvarligare ju luckrare jorden är. För att minska riskerna för eventuell 

2anganbrist" har en del försök sprutats med 8-10 kg/ha mangansulfat. Vid UI

i;una gjordes dett::,l969 på försCiksplatsen Säby? och 1970 sprutades samtliga 

försök blide vid UltlJ.na och Lönhult. 

Fosfor och kalium tillfördes i form av NPK-gödsel på våren fram t.o.m. 1966. 

Säby 1968 erhöll Thomas-fosfat på våren. Övriga försök har fått försöksvär

derJ'c giva av P och K, i regel på hösten innan försöket lades ut. 

I tabell 7 redovisas den mängd N-gödsel som givits i de olika försöken. Av' 

samma tabell framgår ock8& gröda 9 utsädesmängd och förfrukt på försöksplat

serna. Nästan genoElgående haJ::' korn nl1vänts som. gröda i försöken. Anledning

en till detta är att eventuella olikheter i känsligheten för packning hos 

sldlda grödor ej skall störa jiimförolser mellan olika försöksplatsor och 

mellan olika år. 

Försöken som lagts uti. U;'pland , "har från år 1967 siltts med en IH-rimskin 

Ded raka billar 9 och fci:r:sökon i Skiir10 ~ar so:t tts med en Ti ve HSV uwd släp-

billar. Eftor sådden har försöken i de flesta fall vältats med canbridge

väl t. 

Uppgifterna om datmil för såJd ges under rubriken "Grödans utveckling" på 

siJ 80. 
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Tabell 7. Mängden kväve och utsäde samt förfrukt och g:'~')da på försöksplat-

Borna. 

Gödsling Utsiides-

N 

Försöksplo,ts Kg/ha Förfrukt GTöda, sort Kg/ha 
_._._,--------_._~,-----~_._._-_._--,._-

Ul tuno, 1963 39 Hö stvete Havre, Sol II 200 
If 1964 38 Havre Korn, Marie 195 

Lo'" oW S1.;wnersta 

Ö ~ Il 1965 42 Vall II Havre, Sol II 150 

L~a SW1nersta 

Ö , N 1966 52 Havre Korn 9 Ingrid 11 

L:a ~l1Ilrh:r s t a 1967 55 Korn \I II 180 

T o '" . '.-10 c"' 
, . 

P-S 1966 52 Havre Vårvete, Ring 200 

Säby '1967 55 Havre Korn~ Ingrid 180 

Ultuna " II Hö stvete 11 fl Ii 

Säby E D 1968 62 Ii fl Ii fl 
9 

Kungsängen 11 II fl fi Ii Ii 

Siil)y 1969 64 Havre lY II II 

Ultuna !I " Höstvete n " Ii 

Säby N, S 1970 80 II II fl H 

Ultuna Ii il f1 If !! fY 

Ullfors il 70 " !1 Särla 190 

Storängen il 60 Havre Ii lY fl 

Lönhult 4, 10, 

11 1968 70 Hi5stveto II Ingrid " 
IJönhul t 6, 9 1969 fl II 11 II 180 

Eöghul t lY !i Korn fl Särla Tf 

Lönhult 2, 3 1970 86 Höstvete fl Winlj lY 

Hö ghul t Ii 70 Höstraps " Cilla fl 

Länstorp tf " Korn If Wing 11 

L~a l"3ennikan fl II Vårveto Il Ingrid Il 

... __ ._--".- ~~-~-----~ .~- ~._"-- -~. -- ._. _. ------ ,._~~---~--~ 



posk:ci v'p.ing . av nä twetod er 

I figo 7 ges en samncmställning över de undersökningar SOEl gjortr:~ i försöken, 

ooh vilka ElcLtningal' S011 g,jorts i detta saDLlanhanc. Pilarna visar i grova drag 

undersöknincarnas ooh nätninLarnas sanbancl med jordl)aokning ooh skörd. Beskriv·· 

ninL av wät11etoder och redovisning av resultat ges i sawma ordningsföljd som 

siffrorna anger i fig. 7. 

vecklinc --... ~~ --- ---... 

Skördens storlek 

9. Skördens kvalitet .' ~ .... .,.,..,.~--""""'->---

Ji{I! .... L.. Undersökningar och mätningar gjorda i försöken. 

Såbädden 

a. Aggregatanalys 

b. Sådjupet 

o, Antal plantor 

Vc:tttenhal ten i 

.J.,o.!.,d.<3.l1_ U}2d.::.r _ vi:,

I2 e j;.a_~,i2.n.~p .::.r2:,0.3. e1.3: 

Kl i lila t 

a. Nederbörd 

b. Avdunstning 

c. ':renpera tur 

Proven är uttagna i matjorden ned till 15 ~ 20 om djup. Ett prov har tagits i 

varje blook i samband LIed paokningarna. I försöken 1963 ooh 1964 togs proven 

ut med spade. Matjorden indelades i olika tjo oka skikt beroende pu den natur

liga lagringen, ooh ett prov ned lodTäta kanter togs från varje skikt. I för

söken f.o.m. 1965 har proven tagits Ded cylinder. I cylinderväggen finns det 

slitsar. Genon dessa delades ,jorden upp i 5 cn skikt. Cylindern ha~ nfirwure 

beskrivits av Heinonen (1960). De uttagna proverna har lagts i lufttäta plast

burkar 9 varefter de transporterats till laboratorium, där de viig'~~s och sedan 

torkats vid 105°C. Vattenhalton har dä:refter bo:räknats i viktprooent. 



a. Matjordsprofiler. Sådana har tagits från de olike, leden i de flosta för

sök. Fn fl plåtlåda l1 mod tro sidor har slagits in med don öppna sidan uppåt 

i den lodräta väggen i en uppgrävd grop. Lådan har grävts fram och jordons 

struktur har frampropo.n)rats och fotografern,ts. Profilens djup har vari t 

40 cm och har således sträckt sig gonam matjorden, plogsulan och ned i den 

övr:e delen av alven. 

b. POl'volYL18n. Den är i do flostf:l, f:':rcjk bestämd enligt den ramGeknik som 

utvecklats av Andersson & HåkanSSOL (1963). I några försök har porvolymen 

bestämts Hed cylinderteknik (Andersson 1955). Bestämningarna hänför sig i 

huvudsak till lilatjorc1en ned till sena,3te plö jningsdjup. Dock har i nåGra få 

fCirsök porvolymon även bestiiIilts i plogsulan. Mätningarna har i de flesta 

försök gjorts under s OTD.i':lar en. 

c. Mnrkytans nivåförändringar. Dessa mätningar har genomförts i försöken 

1969 och 1970 enligt den metod som utvecklats av Andersson & Håkansson 

(1963). Mätningarna har utförts vid tre tillfällen -

1. före packning, 2. snarast möjligt efter packning och 3. i samband med 

liorvolymbestämningen und8r sommaron. Mc,d votskap om porvolymen och lilarkytans 

nivå vid tidpunkt 3, har porvolymen kunnat uppskattas vid tidpunkt 1 och 2 

med hjälp av de uppmätta värdona på markytans nivåförändringar. 

Profiler har tagits ur marken mod s.k. spikplattor och rötterna har tvättats 

fram. Plattornas dimonsion har antingen varit 30x30 ollor 40x50 om. Spikar-

na har stuckit ut 8 OD från plattorna. Den jordvolym ur vilken rötterna 

tvättats fram har sålodes varit 7200 resp. 16000 cm3• Metoden f Jr framtvättning 

bygger på att :rö tterna friläggs med h,iälp av UpprelJade frysningar ~ tiningar 

och spolningar (Fergedal 1967). Rötterna har fotograferats och rotvikten be

stämts i 5 ellor 10 cm skikt. För att eliminera vikten av oventuell jord på 

rötterna har dessa glödgats vid 550'~'j .I1otvikten har därefter erhållits SOD 

skillnadon Hollan vikten föro ooh efter glödgning. 

a. Aggrogatanalys. Aggregatens storleksfördelning i det harvade ytlagret har 

b~)stämts genon torrsållning av uttagna prov med volymen ca 10 Ii tor. Bostäm-' 

ninGarna har Gjorts 5. endast ett litet antal försök. 

b. fllidjuIJet. Detta har i do flesta fall bestämts genom att plantorna ryckts 
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UPI). l\!Iarkytnns läge på stjälken har markernts med tumnwn och nvst&ndet nellnn 

denna och kärnnn har nätts. l/[etoden är snabb och enkel. Nackdelen är dock att 

det endast iiI' sådjupet för grodda kärnor som bestäms. I försöken 1963 och 1964 

beständes såc1jupet genara att inon en långsträckt ran som täckte 1 u aven 

surad. "hyvla" bort jorden i skikt ora 1/2 till 1 cm. Antalet kärnor i de UPIJ

hyvlnde ekikten räknades. Med denna Betod bestäms såc1jupot även fÖl' ogrodda 

kärnor. Metoden var dock något tids- och arbetskrävande. Såc1jupGt hnr ej 

bestänts i alln försök. 

c. Antnlet plnntor. 

50 'o (o 25 2) X) _ CD. \ ,._ n • 

Räkningen nv plantor hnr gjorts inoD en rnD ned sidan 

Räkningnrnn har gjorts på 2-3 plntser inom vnrje ruta, 

systenatiskt placernde längs linjer tviiI's övel' försöken. På vnrje plnts 

har två räkningar Gjorts. Pö:cetn räkninGen har Gjorts vid UppkoDsten eller 

strax clLireft"r. Platserna utnärktcs L18d stickGtiketter. Andra räkninGen gjor-

des 2-3 veckor senare på saLma platser son tidigare. 

Några enhetlign bestänningnT har ej Gjorts. I några försök har saDDa uetodor 

son beskrivits under punkt 1 använts. I något försök har provtaGningar gjorts 

Dod 26 Eln rörborr (Nääs & Odentun 1957). Prover har också tagits i saLlbanc1 

Dod vingborrDätninG (Schaffer 1960) för bestäIJning av narkens skärhållfnst

Int, Dessa vinGborrundersökningnr konmer att redovisns i ett senare sam:mn-

hane_ 

6. Klirm tet 

Nederbörden har mätts med Pluvius regnnätare placerad på marken. Ilon möjliga 

avdunstninGen har erhållits genoL1 nätning på 2 n hö jd med Anderssons ovapori

notor (.Andorsson 1969). Tenperaturangivelserna är från närmasto Deteorologiska 

station. 

Anteckningar har 8jorts on skillnnder i grödans utveckling nc:lln:~ :liika 

led. Fotografier har tagits. Tiden för UppkODSt och aX8ång har notorats 

liksO]:1 eventuell t förokonnanc1e lii.S8säd. 

Den L10gna säd.on hnr tröskats 110d f'örsöksskörc1etröska. Kärnskörc1en har väGts 

i fält och ett genoralprov on exakt 1000 g har tagits ut por försöksled för 

bestänning av vattenhalt~ renhet 9 hl-vikt och 1000-kornvikt. Dossa bestänningar 

har gjorts på fÖl'söksavdelningnrnns genensar:lEla provcontral. 
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},:Iätresul tat 

Son angavs i Ii tt eraturg erwLlgö,ng en är vattenhalten i jorden aVGi5rande för 

vilken packning Dan får under att hjul. I santliga försök är därför vatten

hal tsbe~,tämningar i jorden utförda i saLlband Ded packningarna. I tabell 

8 och 9 redovisas vattenhal terna frfm de olika försöken vid packningarna 

på våren enligt försöksplan 1 resI;, 2.1 :f'.T':G., .L".bFr" l)resenteras även V2ot

tenhal ten vid nedre plastiska gränsen (utrul18räns81,' sa:-at vid pF 2? ° 
(enbart tabell 9) och 4,2. Dsssa vattenhalter får tjäna som ledtal för var 

på vattenhal tskalan vattenhal ten i jorclcm legat vid det aktuella l)rovt"G;'" 

nin[;stillfället. 

Av tabell 9 framgår att vid såtid 1 har vattenhalten ända upp i ytlaGret 

(0-5 CE1) l)å många försök legat över nedre plasticitetsgränsen. Detta gäller 

framför allt jordar mad lägre lerhalt än 40 'lo. Vid såtid 3 däromot har yt

lagret i månGa försök haft vattenhal ter lägre än vissningsgränsan. Dot är 

främst do styvo. lerorna SOLl haft dessa låga vattonhaltor. Observer2 dock att 

det hos dessa jordar sker en kraftig höjning av vatteLhalten vid övergång 

till undorliGgando lagar. Datta b.ar sin grund i att elon kapillära stighastig

heten är ['lYckat långf:1aJil hos styva lorc)r. Vid torka avdunstar därför vattnet 

i ytlaGret snQbl:>are än frmiJtl'aDsporten. underiLcån kml ske. Det bildQS därvid 

ganska snart ett torrt ytlaGer SOD, 1mder fÖl'utsättning att detta är sElil

grynigt, -bildar on eff'ektiv spiirl' mot vidal'8 avdunstning. So;:, oxompel på skill

naderna i vattenlwl tsförändringen neO. (ljupet på., olika jOl'da:t' visas i fiG. 8 

vattonhal terna i jorden på fÖl'SökslJlati:lerna Sä-by N 1 :)70 och Ul"cunr'.. -1970. 

Va ttonhal ten vid pF 2, ° kan säeas vara i jämvikt Ded en t~;r11.ndva ttem_yta p& 

p djup. I do flosta försök där pI<' 2,0 är rlätt finner man att vattenhalten 

i jorden vid såtid 1 motsvarar on grundvattenyta på rlindre än l 1'1 djup. Den 

med hänsyn till JOTdart högsta vattenhalt son uppnätts vid såtid 10ThölIs 

på Säby 1967. Do, erhölls en vattenhal t på 39,8 viktpr'ocent på djupet 5-20 en. 

Genonförda p:B'-bestäLlningar visado att detta 1'lOtsvarado 8n gTundva ttenyta på 

ca 10 cm djup. 

OvanfC.il' nedre plastiska Gränsen erhålles lätt ett f(jr Gl'ovt bru~-;: vid jordbear

betninG -jorden reder sig ej. Eearbetningsresultatet är dock beroende av 

vilket tryck jorden utsätts för vid bearbetningen och vilken typ av redskap 

SOD användes. I försöken hal' det kunnat konstateras att på flin:.:;on packitil1g" 

har ett bra såbruk erhållits även när vattenhalten i bearbetningslagret legat 

över nedre plastiska gränsen. EidraeaDde orsak till det lyckade resultatet 
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har varit harvens konstruktion med pinnvältar fram och bak. Ingen sladdplan

ka har tryckt till den fuktiga jorden. På packade rutor har grovt bruk er

hållits - grövre ju starkare packningen varit (se fig.45). Vid höga vatten

h"ol tDr har det alluiint sett 'vo'ri t Littare o,tt bo[\rl:Je:h jbrdo:l ju lf-cre ~ 

markens lerha1t varit. 

Tabell B. Matjordens vattenhalt vid packningarna i försöken utlagda enligt 

Ii'örsöks-

plats 

Ultuna 
Il 

L:a 8lln-

:nersta Ö 

J~~ a Sun-

nersta Ö 

1:a 8un-

nersta Ö 

L~a 8un·-

nersta N 

1~a Sun-

nersta N 

1~a Sun-

nersta l' l, 

plan 1, samt vattenhalten vid nedre plastiska gränsen och pF 4,2 

(vissningsgränsen) • 

Ivlatjord~.!ls vattenhalt i viktprocent 

IvIycket Tidigt Normal Nedre plas-

tidigt tid tiska 
o 

Ar 0-15 cm 0-15 cm 0-15 cm gränsen pF 4,2 

1963 37,4 28,6 2B,1 19,9 

1964 32,6 27,4 24,4 Ii If 

1965 1999 18,2 15,5 19,4 9,8 

1966 18,9 17,7 16 9 7 fl Ii 

1967 18,9 16 9 7 16 9 8 11 11 

1965 25,4 25,8 23,5 27,1 17,0 

1966 28,9 27,1 25,2 fl II 

1967 28,2 26,5 26,9 11 II 
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Tabell 9. Matjordens vattenhalt vid packningen i försöken utlagda enligt plan 2 

(packning-så tid) samt va ttenh8,1 ten vid nedre plastiska gränsen pF 2,0 9 

och pF 4,2 (vissningsgräns en). 

Försöks-

plats År 0,-') 5-20 0-') 5-20 0-5 '1-20 gränsen pli' 2,0 pF 4,2 
-_._--- ---,- ------- - -

L~a Sun-

nersta 1='<) 1966 26, ° 31? 81~9, 7 

Säby 1967 41,3 39,8 29,2 

Ul tLLYla - "- 28 , 4 35, O 23, 8 

Säby E 1968 29,2 29,1 21,8 

30 [OJ.) 18 .-, 
,7 -- ~I 

33,0 28 1 3 

3456 21,6 

26,3 :1.6,7 

34,4 30,9 

28,91) 29,3 

33,2 29,1 

34,5 34,1 

23,7 
_r~_]) _11- 31,0 37,3 22,5 

Kungs-

ängen -"- 23,5 39 ,6 18, 2 35,9 

Säby 1969 39,1 38,7 24,6 32 ,5 
Ultuna _11- 23,7 35,9 23,8 33,6 

Säby N 1970 32 ,0 31,0 23,1 29,0 

_11- S _11- 34,6 34,9 22,4 30,8 

U1tuna _11 _ 23,7 32,8 14,8 32,6 

Ullfors _f!_ 25,7 28, 4 18,7 22.3 

Storängen _11- 63,3 66,3 49,() 59,0 

Lönhult 4 1968 
_11_ 10 _11-

-"- 11 -"-
_11- 6 1969 

HöghuI t _11-

Lönhult 9 -"-

-"- 3 1970 
Höghult _11-

Lönhult 2 _"-

Lönstorp _11-

L~a Ben-

22,2 20,9 17,3 17 , 8 

29,3 31,7 24,6 31,1 

27,8 32,9 28,3 33,6 

24,7 27,1 16,9 20,7 

21,2 24,6 20,5 24,2 

28,1 32,2 24,6 31,1 

18,9 21,1 13,6 18,7 

21,6 24,9 11,9 22,9 

19,5 28,3 7,1 25,8 

19,4 22,6 18,5 21,0 

22,0 30,4 

18,9 31,2 

1791 25,6 

14,3 26,8 

13,1 30,4 

1_3,9 20,8 

36,3 /}8,7 

23,7 

17,9 

19,4 

19,4 

19,5 

9,3 
8,8 

13,8 
10,8 

16,6 

32,1 
31,9 
21,1 

24,8 

30,8 

16,7 

21,6 
22,5 

18,2 

34,0 

29,3 

30,6 

29,9 

32 ,0 

30,0 

27,0 

29,5 

22,0 

24,2 

nikan _11- 26,5 28,9 21,0 27,4 10,1 24 ,1 23,8 

1) Provtagningsdjup 5-15 cm. 

.. _._-,-- - -

34,1 

34,8 
33,8 

30,3 

33,9 

32 ,8 

25,3 
65,3 

21,5 

26,5 

29,4 

16,3 

9,5 

19,9 

7,1 

15,0 

18,6 

11,9 

19,0 

9,6 

11,4 

19,4 

11,2 

24,5 

6,3 

14,3 

20,2 

7,5 

13,6 

18,4 

7,0 

10,7 

16,6 

7,7 
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Fig. 8. Vattenhaltens förändring med djupet 1. matjorden. 

Överst Säby N 1970, molätt1era, sätid 3, 14/5. 

Underst Ulhma 1970, styv lera, sätid 3, 15/5. 
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a. Matjordsprofiler 

Vid utgrävning av profilerna och frampreparering av strukturen märktes tydliga 

skillnader i struktur mellan de olika "packningsleden". På "ingen packning" kun

de jorden lätt brytas sönder. Aggregaten var relativt små och gick lätt att 

skilja från varandra. Med ökad packning hade jorden bakats samman till en allt

mer tät och homogen massa. Gränsytorna mellan mindre aggregat var svåra att ur

ukilja. ]Jet VaJ:' svårt att bryta loss de uppkomna klumpaggregaten från profilen. 

I fig. 9 till Il visas några exempel på matjordsprofiler från Ultuna och LCSnhult. 

Fig. 9 visar profiler från lättleran - mellanleran på Säby 1967. Karakteristiskt 

föl' profilerna är den skarpa övergången mellan matjord och alv. Fig. 9 a visar 

"ingen packning!!. Strukturen äl' ej så välutbildad. Matjorden är omväxlande 

lucker och ganska tät. Aggregaten är tämligen ctol'a och delvis ckiIda åt av sto

ra sprickor. Fig. 9 b visar !1 no l'mal packning lt • Profilen är mycket tät. Det är 

överhuvudtaget svårt att se någl'a sprickor och enskilda aggregat. 

Fig. 10 visar profiler fl'ån styv lera på Ultuna 1969. Det finns häl' ingen tyd

lig övergång mellan matjord och ~:11 v. Fig. 10 a visar "ingen packning H • Profilen 

har en betydligt bättre utvecklad struktur än den ifrån Säby. Aggregaten är 1'0-

lativt små och skilda åt av ett fint spricksystem. Fie. 10 b visar tInormal pack

ning!t. Profilen består i matjorden egentligen endast av några få stora täta 

klumpar ukilda åt av bl'eda torksprickor. Alvens struktur är ungefär densamma 

SOl:1 på Bingen packning!!. Fig. Il visar profiler från den styva leran på LönhuI t 

Il 1968. Man ser här en tydlig övergång mellan matjorden och alven. Vid gräv

ningarna i matjorden på våren }::unde en tydlig plogsula konstateras, som hindra

:Jo dräneringen från matjorden ned i alven. Fig. Il a visar "ingen packning". 

ProfiJ_on har ett tämligen finsprickigt utseende. Det finns dock en del tätare 

I)[j,l'tior. Jämfört med den styva leran på Ul tuna är strukturen sämre utbildad. 

Fig. Il b visar "normal packning". Sprickorna i jorden har blivit hoptryckta 

av traktorhjulen. Pl'ofilen ger intryck av att vara mycket tät. Ett hnlmlager 

går snott genom profilen. Vid rotstudierna har det konstaterats ntt täta halm

lager i marken starkt kan hämma rotutvecklingen (se exempel fig. 14). 

b. Porvolymen och markytans nivåfdrändringar 

Bestämningen av porvolymen i % (porositeten) hal' gjorts i alla försök utom på 

1:0, Sunnersta Ö och N 1966. I tabellerna 10 och Il redovisas porvolymen i mat

jorden på försök utlagda enligt plan l resp. plan 2 (packning - såtid). I tabel-

10rnQ angos även datum för provtagningen samt vattenhalten :i.. jorden vid provtag

ningen. Do flesta mätningarna har gjorts enligt ramtekniken. Där två mätningar 

gjorts per led har dessa utförts i två block. Antingen i block I och III eller 



Fig. 9 a. Fig. 9 b. 

Fig. 9. Strukturprofiler från Säby 1967 (19/6, såt id l). 

9 a. Ingen packning. 9 b. Normal packning. 

Fig. 10 a. Fig. 10 b. 

Fig. 10. Strukturprofiler från Ultuna 1969 (17/6, såtid l). 

10 a. Ingen packning. 10 b. Normal packning. 



Fig. 11 a Fig. 11 b 

Fig. 11. Strukturprofiler från Lönhult 11 1968 (10/6, såtid 1). 

11 a. Ingen packning. 11 b. Normal packning. 



i block II och IV. Endast i två försök har porvolymen bestämts med cylinder, 

nämligen L~a Sunnersta 1965, vid provtagningen den 23-25/8, och Säby 1967. 

Vid båda tillfällena har 8 cylindrar tagits per led. Ur tabellerna 10 och Il 

kan man utläsa skillnaderna i porvolymor mellan de olika leden inom varje för

sök. Den uppmätta porositetsminskningen för lätt packning (dubbla hjul) jäm

fört med ingen packning har i genomsnitt varit 3,7, 3,3 och 2,5 procentenhe

tor för respektive såtid l, 2 ooh 3. lVlotsvarande porositetsLlinslming för 110r

mal packning (enkla hjul) har varit 6,7, 5,9. och 4,8 procentenheter. I do fä 

försök 1970 där packning med enkla hjul gjorts 3 gånger har detta orsakat en 

parosi tetsminskning med 2 a 3 lJrOcentenheter utöver dem som erhållits efter 

packning l gång. Det framgår ocksd av tabellerna att vattenhalten vid mätnings

tillfället växlar både mellan olika mätserier inom försöken som mellan olika 

försök och år. Detta är ej betydelselöst när man vill jämföra porvolymer från 

olika jordar med varandra (jller studera hur porvolymen hos en viss jord ändras 

från ett år till ett annat. Vattenhalten i jorden har nämligen stor betyd81se 

för hur stor elen UPPlllätta porvolyncm iiI'. Detta beror på jordarnas svällande 

och krympande egenskaper vid väta reSIl. torka. Ju högrs lorhal t en jord har 

desto stc,rkaro kommer dessa egenskaper till uttryck. Om därför porvolymen på 

en lerjord näts näx' jorden iiI' torr, erhålles en lägre lJorvolym än aLl den är 

'vfi t. 
Llled 

Tabell 10. Porvo}yrnen och vattenhalten i matjorden från bearbetningsbottenI till 

senaste plöjningsdjup på försök utlagda enligt försöksplan l. Den 

angivna vattenhalten är medeltal av mätningarna. Skillnaderna i vat

tenhalt mellan olika försöksled i samma mätserie är ej större än 

ca. 5 %-enheter. 

~---.,~~ ....•.. ,_.~_.~--_._.~ .. ~_.~-~~ "---
Datum Medel- Porvolymen i 0-;' 

;0 

för vattonh. Ingen PnolminG vid 'Tidig Mkt tiuiG 
" mätn. vikt-% packning normal tid packning packning Försöksplats Ar 

---_. 
Ultuna 1963 20-22/5 32,3 58,2 53,2 49,6 
_11_ 1964 9-1C'/r, ~; l. 30,0 55,9 51,2 51,0 48,8 

L~a Sunnersta N 1965 22-27/7 22,7 54,1 48,6 46,7 46,2 
_ 11_ _ " _ _" __ " _ 23-25/8 22,4 54,0 47,4 46 90 47,3 
_11- _11- -"-1967 31/7-3;8 25,8 5399 48,3 48,5 47,2 

IJ~ a Sunnerstc j 1965 20-22/7 13,0 45,5 42,8 39,1 40 ,1 
_ n_ _11 _ -11-1967 ~k- ~/ i@ 15,2 43$9 39,8 38,4 35,2 

---
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Tabell 11. Forts. 

_--...,.....,.--,. __ ._-
Datum lv.ledel- Porvol "m i (6 ,l_~_ 

för vattenh. Såtid l Såtid 2 __ ~id 3 ___________ -_._-_. ---'-"--
0 

mätn. vikt-% Ingen Lätt No:rmal Star}: lTo.r;:aal Sta.rk Försökspl. Ar Irlgen Ilätt Ingen Lätt Normal Stark 
--""'-'"",--- ~_._----- . ~"., . ..__~_.,_"_~_~_.""'......".._~."T._.,..,,,.,......,..,,..,. __ . _"",,~.~_ 

Ult1.ma 1970 17-24/7 30,9 55,2 50,4 477 6 5'1,4 54,9 51 9 2 51 1, 4 r:; 
9/ 

24-29/7 32,4 56,1 52,2 50~1 51~9 50?4 53,6 51 9 1 
U11fors 1970 30/7-3/8 23,0 53,9 50,4 49$0 56~0 

r" r r 49,4 54,5 52~7 :;'L,O 

3-5/8 19,9 53,0 48~6 4r a "'/ 56~7 51?'"? 49,5 52,1 t 2' 

Storängen 1970 7-11/8 6) 6515 63,4 61,5 5e~4 62 1 6 62,4 60,6 

12-14/8 7) 65,6 6:>,4 62 1 4 59,9 60,8 ,e 58,9 

1önhult 4 1968 6-28/6 8) 46 1 7 43,4 39 1 6 45,4 42,3 4(6,l 45,3 ·43,e 

1önhult 10 1968 3-8/7 27,7 52 9 6 49,3 46,3 48,5 46,1 53~1 48,4 45,1 
9-15/8 32,6 54,4 50,8 48~1 51,5 48 7 1 54,9 51,3 48,5 

J.1önhu1 t 11 1968 9- 22/7 35,0 56 1 8 53,6 49,9 51,2 50,7 55 1 7 53,7 51~8 
23-31/7 29,8 52,7 /; ''7 ~ 45,0 L~8,9 45,8 52~3 LLP n 

,-
41 ~,.I ,'"? :; , t) 

1önhu1t 6 1969 13/6-3/7 18,3 48,0 45,8 43~5 44,4 41,0 5°1° 46~4 41 1 9 
9-15/7 17,8 48 1 9 47,3 44,5 46~1 42,7 491 8 44,2 43,0 

Höghult 1969 18-28/7 9) 46,1 42,3 40~5 41,4 36 1 6 47,3 42 9 2 39,0 
29/7-12/8 10) 45,6 42,6 38,7 42,0 40,6 45~1 41$'7 ,41j5 

1önhul t 9 1969 14-29/8 11) 51,3 47,5 42,5 51,9 46,5 44,1 48,1 45,7 

29/8-4/9 12) 51,2 45fO 43,3 50,0 48,9 
.. -- ... .... _-_.~--

6) Försöksled 24 och 32: 26,2%, övriga försöksled 48,5%. 10) Försöksled 32: 31,7%, övrig~ försöksled: 24~2% 

7) _!l- Il, 12 och 13: 57,1%, 14: 35,9%,32:26,4%, 33,34:49,0'% 11) _"- Il, 13: 20,3%,12: 29,3%, såtid 2-3: 
8) Såtid l: 8.,5%, såtid 2-3: 15,5%. 25,8%. 
9) Försöksled 23: 13,1%, övriga försöksled: 19,6%. 12) Försöksled 31: 31,7%, övriga försöks1ed: 2' "% 4, <:: o. 
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Ur jämförelsesynpunkt hade det onekligen varit bäst om porositetsmätningarna 

hade kunnat utföras vid en viss dräneringsnivå. Tämligen konstanta vattenhalter 

i jorden från år till år torde vi ha på våren när överskottsvattnet dränerat 

bort och Itfältkapacitet fl nåtts. Den lämpligaste tidpunkten för mätning i dessa 

försök hade således varit på våren strax efter sådden. En direkt upplysning om 

porvolymen i samband med att rötterna trängde ned i jorden hade då också erhål

lits. I de flesta försök har det dock ej varit möjligt att genomföra porvolym

mätningarna omedelbart efter sådd, beroende på att dessa mätningar är ganska 

tidskrävande. Mätningarna har sålu.."lda i regel ej kunnat slutföI'as förrän mot 

slutet av sommaren. För att ändå få en uppfattning om porvolymens storlek efter 

sådden har fr.o.m. 1969 markytans nivåförändringar mätts i försöken på leden 

ingen, lätt och normal packning inom en av såtiderna (3 rutor). Mätningarna har 

gjorts vid tre tillfälleng 1. Före packning och sådd. 2. Snarast L1Öjligt efter 

fJ1sta såtiden. 3. Und(n~ SOE1maren i samband med att porvolymen bestämts. Samt

liga dessa porvolym"bestänmingar sedan 1969 har gjorts i ena knnten av försöken, 

där ej rutorna haft någon g.röda. Vattenavgången från dessa rutor har därigenom 

blivit lägre än om gröda funnits, och nätningarna har kl..mnat gciras vid en högre 

vattenhalt i jorden än vad eljest skulle ha varit fallet. Detta har gjort det 

lättarE) att driva ned ramen vid 11lätningarna, och krympningarna i jorden har bli

vi t mindre. 

Omedelbart efter nivåmätning 3 mijttes porvolynen inom de provrutor på vilka nivå

mätningarna gjorts. Därefter lmnde porvolymerna i matjorden beräknas även för 

tidpunkt l och 2. Se Andersson & Håkansson (1963). För att här ändock demonstre

ra hur beräkningarna gjorts visas som exempel data och uträkningar för Säby led 

'Ilabell 12. Erhållna data vid porvolymsmätningen på led 12 på Säby 21/7 1969. 

Uppmätt Material Porvol. (n) Substansh. 

matjordsdj. (H) cm vol. % ni (H ) cm /0 s 

Inklusive ytlager 26,46 44,7 55,3 11,83 
Exklusive ytlager 23,20 46,4 53,6 10,76 
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'1\ bell 13. Markytans nivåförändring och beräknat matjoJ:'dsdjup på led 12 Säby 

1969. 

IvIarkytans 

över fixp. 

höjd Beräknat mat jords- Beräknat mat jords

dj. (H) inkL y t- dj. (H) exkl. y t-

])atum CLl lager CLl lager cm 

L Före packning 25/4 30,55 
2. Efter sådd 20/5 28,58 23,93 

3. Vid porvolyrr-

bestämningen 21/7 27,85 

x) Uppmätt vid porvolymsmätningarna. Se tabell 12. 
I tabell 12 visas erhållna värden vid porvolymsmätningen den 21/7 inom provrutan 

för lllarkytans nivåförändringar, och i tabell 13 visas de uppmätta värdena på 

maJ:kytans hö jd över fixpunkterna i plogfårans botten samt de lleräknade värdena 

på matjordsdjupet. ])e sistnämnda värdena har erhållits 8enom att till det upp

mätta matjordsdjupet den 21/7 lägga den ökning av markytans höjd över fixpunk

terna som erhållits från mätningstillfälle 3 till 2 resp. 3 till l. 

Substanshö jden (H i tabell 12) är (ion hö jd som matjorden skulle få om den var 
a 

fri från porer. ])en erhålles genoD att multiplicera det uppmätta matjordsdju-

pet med materialvolymen i %. ])et kan fÖTutsättas att substanshöjden (H~)varit 
}::)" 

konstant under mätperioden. IvIelll1n porvolymen i % (n), substl1nshöjden (H ) och s 
matjordsdjupet (H) råder' sambl1ndet 

n = 100(1 - Hs ) (Andersson [;,; Håkl1nsson 1963). 
H 

])0 i taboll 12 och 13 angivrll1 värdena på H och H sättes in i denna ekvation. 
s 

])0 så erhållna porvolymerna redovisas i tabell 14. 

Tl1bell 1.:1. Porvolymen i natjorden vid olika tidpunkter på led 12 Säby 1969. 

PC2EY..0lym i matjorden % 
Tidpunkt Inkl. ytlager Exkl. ytlager 

1. Före sädd 59,4 
2. Efter sådd 56,5 
3. Vid porvolymbestämn. 55,3 

Med ytlager menas dtJt 3-4 cm djupa harvlagret som åstadkommits vid såbäddsbe

redningen. Vid beräkning av porvolymen i matjorden exklusive ytlagret vid tid

punkten strax efter sådd har det antagits att ytlagrets tjocklek är detS8.1rlIil8. 

som det var vid 11ätningen av porvolYIilen unuer SOmll18.ren. ])etta är en approxiIila

tion som gör att den beräknade IJOrvolymon kan vara någ:ro" tiondels enheter för 

stor. 
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Den procentuella ökning avporvolymon i matjorden exklusive ytlager i tabell 

14, som erhåll i ts från tidpunkt 3 till 2, utgör 2,6%. :b'ör led 11 var motsva

rande ökning 2, 5?G och för led 13 3,2%. I medel tal är ökningen 2,8%. Samtliga 

led antages ha fått samma ökning. Do i tabell 11 angivna porvolymerna för 

Säby 1969 ökas därför Illod 2, 87~. Ledmedel värdena av de sålunda erhållna nya 

porvolymerna har införts i tabell 15 tillsammans med den beräknade porvolymen 

före sädd. Denna senare porvolym utgör medeltalet från 11, 12 och 13. 

Tabell 15. Beräknade lJOrvolYEler i matjorden före packning och efter sådd (20/5) 

på Säby 1969. 

Porvolymen i Hat jorden % 
--.-------_.~.--------~~--~----~--~~~~~------------------------~-------------
Ii'ö re }Jackning Efter sådd 2 exkl. harvat ytlager 

Inkl. naturligt Såtid l Såtid 2 Så tig...J. _______ _ 
ytlager Ingen Lätt Normal Inr.",n L:ttt ----_ .• ---~._-_. __ ._. __ ._--_. __ .-
59,6 59,1 55,5 52 ,5 56 ,4 53,9 59,4 57,5 56,2 
I tabell 16 slutligen är de beräknade porvolymerna från samtliga försök 1969 

och 1970 sammanställda. 

Porvolymerna på våren innan packningen visar på e~ i regel mycket lucker jord. 

Försöken som lagts ut från Ultuna, med undantag för mulljorden på Storängon, 

har sålunda en modelporosi tet :i. matjorden o pa Skillnaderna i luckerhet 

mellan de olika jordarna (jmf. tabell 16) är ganska Ii ten. I SkåneförsC5ken 

tycks det vara en tendens till att porositeten minskar med sjlmkande lerhalt 

hos jorden. De högsta värdenD har den styva leran på Lönhult och mellanleran 

på L:a Bennikan med medelporositeten 57,6%. Jordarna nied lerhaltor mollan 15-

30 )0 på Lönhult och Höghult har medelporositeten 54,1% .. Lägst värde har lätt

leran på Lönstorp (181~ ler) med en l,;orositet av endast 51,6%. 

Porvolymerna för de olika packningsgraderna i tabell l6,samt i tabell 11 fram 

t.o.m. 1968, kommer i det avsnitt som behandlar skörden att användas för att vi-

sa dennas beroende av marksYlS porvolym. 

I några försök har porvolymen mätts även i plogsulan. Resultaten av dessa nät

ningar rodovisas i tabell 17. Endast två försök - L~a Sunnersta P-S 1966 och 

Ul tuns, 1970 - har en högre l)orvolym i plogsulan pö, oj packade rutor än den 

lägst uIJpmätta pcrvolym.en i matjorden efter packning (jmf. taboll Il). Det be

tyder att det framförallt är i dessa två försök man eventuellt kan få en poro

sitetsminskning i plogsulan. Av tabell 17 framgår också att det finns en tyd

lig tendens till att packningen orsakat porositetsminskning i just dessa två 

försök. Övriga försök visar sådan variation i porociteten att man fär anta -tt 

packning8Yl ej piiverkat denna i plogsulan. 



Tab~11 16. Beräknade porvolymer i matjorden före packning och efter sådd på försöken 1969 och 1970. 

PorvG1~en i matjorden ~ 
. ------_ .. _-------"-~-

}i'öre packning 1i!!:ter sådd!. exkl. .h.a:rvat~Lt).a~ __ , __ o _".,.....".,... .......... ".....,,_~_._. _._~ 

ir..kl. naturligt Såtid l Såt:Lc1 2 Såtid l~_ Datu.m för po:',,, 
~, --~~--,~ 

,.-, 

ytlager Ingen Lätt Normal Stark Ingen Lätt Hormal Stark Ingen Lätt Normal Stark volymen Fö rsö 1~:spla, ts h'1"ll 
.t'_~ 

._---- _ ......... ,.' ...... _----_...-,.",. ........... ~ 
Sär.:y 1969 59,6 59?1 55,5 52,5 56,4 5399 59,4 5tf5 56,2 ,f'~ ... ..., f,.-

cu/) 

TJI tUJ-:l.8. 1969 57,7 57,5 5411 50,5 57~8 5492 51~8 56 1 9 53~9 -:7. '1 1"/'-
.1-)=".1..0/ :) 

Sä.b~J IT 1970 56,8 54,1 50,3 48~4 45~8 559 1 52 t 1 51,6 !~9, 6 
-, \ '1 '\ ° ~7 ~~) C0 1~/~ 

, /~,/ )~,~ L 

S 1970 57,8 57,7 52~9 49,8 r'J 56 9 4 53,3 56 f 9 55~;~ ''Y) /?: 
j I 11 " \ , , 

1Jl t 11T.l ,8- 1970 57,4 56,9 52,) 50,0 58,4 96 52~0 t;A ."~ . .J.. "": -.z.-'-/ 5 /4,ö )"-,.1 

TJIJfoJ:"s 1970 57,3 53,5 51,3 48~0 56~4 !::-I'i t'J "O t; 
,,)f~~<- 4/9-' 53~3 52 9 0 " "l r 2) 

("""')/ d ' 

Sto:cängen 1970 68,5 66,7 64 1 5 63.1 60~2 62,,7 62~6 1: 8 

LÖ11hlJ,1 t (-) 1969 55~4 50,7 48,7 4610 47~4 431 S 52 9 2 47,4 44~5 

HÖgr.ll11 t 1969 53,1 50,8 49~0 4711 48 1 1 4519 51pl 48~4 4799 9/5 
I..lön11't) .. J.. t 9 1969 58,8 56 ,0 50,6 46,8 56~7 50;8 48,2 54~6 53~0 4999 J~O·=j.,1/6 

Lönhu1"t ,3 1970 53,1 51,7 48,9 4313 40,3 52;6 50~3 45,3 42 1 4 499 1 45,5 45~ ~~ 
.r, \ 

Höghult 1970 54,6 52,1 47~O 43~8 51,6 47~7 45,2 48,8 48,9 2 ''7 (. ) 

l' 
:;» 

Lönhult 2 1970 56 ,3 50,3 47,1 45,4 52,6 49,6 48,7 48,7 48~5 3/T'/ 
r, '\ 

Lönstorp 1970 51,6 48,8 42,5 39,3 38~4 49,2 43,9 42,1 39,0 46,9 43,4 40$S G_Iii/Se,' 
" 

L: OJ, Ee"'rikan 1970 58,5 54,41 )51,0 45,9 55,2 49,0 46,3 51 fe 4·8 f 2 {) j (, 
Uj ,,' 

---------------------------------------------------_.-~---_._-----_._'''---''''_ .. -
l) Av två uppmätta porvo1ymer (jmf .. tabell Il) har den högsta anv&'lts vid beräkningarna. 

2) Den uppmätta porvolJ%en under sommaren var högre än den beräknade för nivåmätningen efter sådd. 

.j:>.. 
\"N 



44. 

Tabell l~. Porvolymen ooh vattenhalten i plogfårans botten i några av paokning

såtidsförsöken. Den högsta pör'volymen inom varje försök är understru

ken. Den angivna vattentalten är medeltal av mätningarna, Skillnader-

no, i vattenhalt mellan olika försöksled i samma mätsorie är ej större 

än ca. 4 %-enheter. 

Medel- Porvolym i % 
vattenho l)aoknint; 

Fö:rsöksplats 
o 

vikt~'7; Ar Ingen Lätt Normal Såtid 

L:a Sunnersta P-S 1966 23,9 48,4 46,8 43~5 2 

Ultuna 1967 31,0 46,9 46 9 9 47,2 3 
Säby D 1968 20,5 46,5 44,5 47 6 _t.J...t...':: l 

Kungsängen 1968 28?7 49 J}. 47,3 49,4 l 

Säby N 1970 19,8 40,7 .1Q.,_il .4.2.& 2 
Säby S 1970 19,8 .4>~ 36,7 39,1 2 
Ultuna 1970 30,7 48,4 48,1 46,4 l 

Ullfors 1970 18,1 42,~ 40,6 41,7 l 

Lönhult 10 1968 31,8 44,2 452° 44,1 3 

Medeltal 

L:a Sunnersta 1966l 
48 J 4 

Ultuna 
1

97°f 471) 45,0 

Övriga 1)'1 G ,U,l 44,3 

3. B:olu1v~olsll·.n.B. 

De erhållna resultaten från rotundersökningarna presenteras som rotbilder samt 

diagram och tabeller över rotvikterna. På djupskalan vid rotbildorna är 0-

strecket satt i markytan. I diagram ooh tabeller däremot är djupet ° satt där 

rötterna börjar, några cm under markytan. Med undantag för Säby 1967 motsvarar 

rotbildor, diagram ooh tabellor från samma försök varandra. För rotprofilerna 

från Säby 1967 den 7 juli (fig. 12) saknas rotvikter. De i fig. 19 och tabell 

18 angivna rotvikterna för Säby gäller rotprofilor som tagits ut den 16 juni. 

Med hänsyn till klimat och skörd delas rotmaterialet upp i tro gruppor~ 

a. F'uktigt klimat och sänkt skörd av normal (lätt) packning. 

b. Torrt klimat och sänkt skörd av normal packning. 

c. Torrt klimat och höjd ollor oförändrad skörd av packning. 

a o Fuktigt kli~at ooh sänkt skörd av normal (lätt) packning. 

Rotstudior har gjorts på Säby och Ultuna 1967 samt på Lönhult Il 1968. I fig. 

12-M visas rotprofilerna från dessa försök och i fig. 19-21 samt i tabell 18 
redovisas rotviktor och det till respektive profil hörande plantantalot. 
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Normal packning på Säby och Ultuna 1967 samt både lätt och normal packning på 

Lönhult Il 1968 har orsakat en betydligt för~ämrad rotutveckling från 5 cm djup 

och nedåt. Sl\:örden har också sänkts kraftigt på dessa packningsled (se tabell 

39 och 42). Eftersom det efter sådd följde en tämligen nederbördsrik period 

både på Lönhult (se fig. 41), Säby och Ultuna (se fig. 36) är det troligt att 

syrebrist var den främsta orsaken till den dåliga rotutvecklingen. Rotsystemet 

var fintrådigt även på packade rutor. Rötterna saknade förtjockningar som skul

l e kunna tytt på att ett sta:ckt mekaniskt motstånd verka t direkt hindrande på 

rottillväxten. Det mekaniska motståndet kan dock ha varit så stort i vissa de

lar av jorden att rotgenomvävning överhuvudtaget ej varit möjlig (jmf. nedan 

punkt b). I ytla8ret har harven luckrat jorden. Syretillgången har varit till

räckliG och rotutvecklingen har ej mött något hinder ens på packad o rutor. 

Skillnaderna mellan olika led i rotutveckling på djupet 0-5 cm är också mycket 

små. 

])et finns tydliga skillnader i rotutvecklingen i alven mellan å ena sidan pro

filerna från Ultuna och å andra sidan ~rofilerna från Säby. Alven på Säby (mo

lättlera) är ganska tät och aVGränsas tydligt mo·t matjorden (se fig. 9). Detta 

avspeglas också påtagligt i rotutvecklingen. I matjorden är rotsystemet betyd

ligt tätare än i alven. 

På den styva leran på Ultuna har alven en lucker och bra struktur. ])et finns 

ej någon tydligt utbildad plogsula (se fig. 10). Rottätheten tycks också avta 

tämligen kontinuerligt mot djupet. I rotdiagraLlmet (fig. 20) finns dock de 

lägsta rotvikterna i skiktet 30-35 CLl. Detta Llotsvarar ett par cm större djup 

under markytan. Rotdiagrammet antyder således en förtätning i jorden på detta 

djup. 

b. Torrt klimat och sänkt skörd av normal packning. 

Hotstudier har gjorts på Säby och U1tuna 1969. I fig. 15 visas rotprofiler 

från Säby. Rotprofilerna frEi.n Ul hma 1969 liknar dem fråIl Ul tuna 1967. I fig. 

22-23 samt i tabell 19 redovisas rotvikter och plantantal. 

Från 5 cm djup och nedåt är på båda försöksplatserna rotutvecklingen sämre vid 

normal packning au vid ingen packning. Skörden blev också sämst på de normalt 

packade rutorna (se tabell 39). 

På Säby har rötterna tydligen haft svårare att komma ned genom matjorden på 

"norrJaI packning" än på !lingen packning". Tillplattnde, förtjockade och rikt 

förgrenade rötter IJå led 13 har orsakats av att packningen medfört mekaniskt 

motstånd mot rottillväxtcm. FörtjockninGar av rötterna vid övergången till al

ven tyder pil att det ockE:å funnits en l)logsula. Observora det rotnystan som 

finns pe), 25-30 cn i fig. 15, normal packning. Alven är överhuvud taget tät o ch 

erbjuder sämre rotmiljö än Llatjorden. 



på UI tuna finns det ingen påtaglig skillnad i rötternas tjocklel~ melJan ingen 

och normal packning. Detta kan eventuell t tollms så att röt·cerna vi.el vattonupp

tagningen ur denna jord, som är en st3~ lera, initj.erar ett spricksystem genom 

vilket de därefter kan växa relativt obehjndrat (jmf. Greacen et al 1968). Par

tierna mellan sprickorna skulle då va:>::a så täta att de överhuvudtaget ej tillät 

någon rotpenetroring. 

c. 'llorrt kliraat och höje. ollor oförändrad skörd av packning, 

Pri Sä1)y 1968 och 1970 samt på Ul tuna 1970 höjde p2"ckningen skörc.1en 9 I:ledan på 

Kungsängen 1968 packningen hade tählligen ringa inverkan på ski5rdeutbytet (se 

tabell 39). I fig. 16 visas rotprofiler f:>::ån Säby D 1968 och i fig. 17-18 rot

lJrofiler frein Säby N 1970. I fig. 24-31 samt i tabell 20 ~:edovisas Totvikter 

och plantantal från samtliga ovan nähln~a försöksplatsero 

I c1e fi:\rsök som legat på Säby visar rotvikterna tämligen entydige på att rot

utvecklingen på 5-20 (30) cm djup är bättre på "ingen packning!? än 1")0, [!lätt" 

och "normal packnine," , medan oravända fÖrh8J.landen råde~: i a17en (tnbe11 20), 

Detta illustreras tydligast av rotprofilerna från Säby D 1963, lig, 16. Se 

även fig. 25. Rötterna har hindrats av ett förti-;"·';ninc;s2}c::kt ",-id övergåne;cn 

till alven. Detta skikt har orsakat större hinder när jorden varit lucker i 

matjorden än när den vari t Ilackad. Samma resultat haT som nämnts i Ii tteratur

översjJden (sid 8) erhållits av Schuurman (1965)" Mö jliGa f ö l'klaring",r till 

att rötterna hindrats har också nämnts. Här skall y·;;tGr~.igQ,J~e paleo,s på den 

roll son jordens vatt~nhal t kan ha, Den luckra jorden pii "ingen }Jo'ckning'f 

har troligen torka t snabbare än den på "normal packnine ll 
'. BeE~tämningar av 

vattonhalten i jorden tyder på detta (se tabell 30). Det mc' miBka motståndet 

mot rötterna vid övergången till alven kan därför ha b~ivit stö~re pä ej packa

de än Id lJackade rutor. Förtjockade rötter pc, lii.:n-:;o:""l ~;;:J,c\n~:v,,-;n [,+;(5:}0:::' detta an .. 

tagande (fig. 16). Vattenhal tens Btora br.::tydclse ~ör :röt·i;e:::na v:Ld genomträng

ningen av täta skikt har för övrigt vi8a~s av Pohjanheimo & Heinonen (19 60 ). 

Av fig. 17 och 26 samt tabell 20 framgår det att rotutveckling8n på Säby N den 

12/6 (såtid l) var klart bäst i matjorden på ilj.n{!,en YV och "lätt ]Jo,ckning". En

dast ett fätal rötter hade trängt ned i alven. En mdnad senare (13/7) på snmma 

såtid var rotutvecklingen i matjorden tänligen oberoendo av markens packnings

grad (fig. 18 och 27). I alvon däremot var rotutvocklingen bättJ:o på packade 

rutor. Tidigt på våren när jorden är fukUg gjTln'l,S rotutvecklingcD om jorden 

är lucker. Om torka sedan sätter in tycks rotu-GvocJding hämnas 'lust i den luck-

ra jorden. 

Anledningen till att hlycket stora skcjrdoölG1ingar e:>.:hölls på Säby av lJackning 

(se skörden på Säby D 1968 9 Säby S 1970 tabell 39) kan bero på att packningen 

I::tÖ jliggjorde för rötterna att i stör:co utsträckning tränge, nod i a17en. Under 
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dc relativt torra förhållanden som rådde var det av utomordentlig vikt för skör

dens storlek att vatten kunde tas från alven. En effektiv luckring av denna alv 

så att rötteTna kunde tränga ned obehindrat skulle medföTa högTe skördaT och ett 

lägre packningsbehov i matjorden under torra förhållanden. 

4 . .§.åE,ä2,d..E}.n 

I möjligaste Dån har såbädden utformats lika på de olika leden. Beroende på de 

olika packningsgraderna har dock vissa skillnader uppstått i såbäddens grovlek 

och djup. För att få en kontroll på såbädd ens utformning har aggregatanalys ge

nomförts i denna och sådjupet bestämts i vissa försök. En upplysning om såbäd

dens utformning erhålles också av de genomförda planträkningarna, särskilt när 

dessa gjorts vid UIJpkomsten. En samtidig uppkomst på de olika packningsleden 

antyder att eventuella skillnader hos såbädden ej påverkat den tidiga plantut

vecklingen. 

a. Aggregatanalys (Torrsållning) 

En aggregatanalys av såbädd en har endast gjorts i de försök som lades ut 1963-

1966 enligt plan l och i packning - såtidsförsöken på 1:a Sunnersta 1966 och 

Ultuna 1967 (delvis). Resultaten av aggregatanalysen framgår av tabellerna 21 

och 23 i vilka viktprocenten aggregat i varje framsållad fraktion anges för 

respektive fÖTsökstyper. I tabellerna 22 och 24 anges viktprocenten aggregat 

som är mindre än 10 ll'JIl. ]Jenna övre storleksgräns kan användas när ett enda pro

centvärde önskas för att karakterisera såbäddens finhet (Heinonen 1971). 

Av tabell 22 (försök enligt plan l) framgår att den mest finbrukade såbädden er

hållits på de rutor som packats vid normal tid (led b). ]Jen tidigaste packningen 

(led d) har i regel givit det gTövsta bruket. Ingen packning (led a) och tidig 

packning (led c) har haft ett bruk som legat mellan dessa. 1~a Sunnersta Ö 1966 

hade dook grövst bruk för ingen packning. 

Packning - såtidsförsöket 1966 låg på en styv lera. ]Jet framgår klart av tabell 

24 att packningen orsakat en grov såbädd vid såtid l på den fuktiga jorden. Allt 

eftersom jorden torkat upp har ett finare bruk erhållits efter packning. Vid den 

sista såtiden hade de olika packningsgraderna ungefär samma finbrukade såbädd. 

I fig. 45 visas exempel från såtid l på 1önhult 10 1968 på de skillnader man kan 

erhålla i såbädden vid de olika packningsgraderna. 



J)1ig. 12. Rotprofiler från Säby 1967 (7/7, så tid l). Från vänster till höger: 

ingen packning, lätt packning och normal packning. 

Fig. 13. Rotprofiler från Ultuna 1967 (20/6, såtid l). Från vänster till 

höger: ingen packning, lätt packning och normal packning. 

:B'ig. 14. Rotprofiler från Lönhult Il 1968 (14/6, såtid l). Från, vänster till 

höger: ingen packning, lätt packning och normal packning. Ett nedplöjt tjookt 

halmlager har hindrat rötternas framträngning i den högra delen av profilen 

från normal packning. 



Fig. 15. Rotprofiler från Säby 1969 (20/7, såtid l). Till vänster, ingen 

packning och till höger, normal packning. 

Fig. 16. Rotprofiler från Säby D 1968 (11/7, såtid l). Till vänster, ingen 

paokning och till höger, normal paokninge 



Fig. 17. 

Fig. 18. 

Fig. 17-18. Rotprofiler från Säby N 1970, såtid l (överst 12/6, nederst 13/7)@ 

Från vänster till höger: ingen packning, lätt packning och stark packning. Av 

utrymmesskäl visas ej normal packning. Detta packningsled finns redovisat i 

fig. 26 och 27 samt i tabell 20. 
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Tabell 18. Rotvikt efter glödgning ooh plantantal från rotprofiler i försök 

som under våta kliLmtförhållanden gett sänkt skörd efter normal 

(lätt) paokning. 

Försöksplats Rot-l:rtkt l ;;>; ooh reI. tal 

ooh 

datum för Antal Vikt Rel. Vikt Rel.Vikt Rel. Vikt Rel. 

profil tagning Led plantor total tal 0-5 om tal 5- 2O(;;0)om tal 20-50cm tal 

Säby 1967 11 16 1,94 100 0,75 100 1,191 ) 100 

12 14 1,81 93 0,5 2 69 1,291 ) 108 

16/6 13 21 1,72 89 0,77 103 0,951 ) 80 

Ultuna 1967 11 19 2,44 100 0,63 100 0,88 100 0,93 100 

12 18 2,57 105 0,60 95 0,93 106 1,04 112 

20/6 13 15 1,76 72 0,58 92 0,58 66 0,60 65 

Lönnhult 1968 11 55 7,21 100 2,82 100 3,16 100 

12 44 4,38 61 2,47 88 1,53 48 

14/6 13 42 3,55 49 2,48 88 0,94 30 

1) Djup 5-30 om. 

Tabell 19. Rotvikt efter glödgning och plantantal från rotprofiler i försök 

SOI~l uJlder torra klimatförhållanden gett sänkt skörd efter normal 

packning. 

Fö rsökspla ts Rotvikt 2 g och rel. tal 

och 

datum för Antal Vikt Rel.Vikt Rel.Vikt Rel. Vikt Ral. 

profil tagning Led plantor total tal 0-5 ora tal 5-25 cm tal 25-500111 tal 

Säby 1969 11 16 2,04 100 0,71 100 1,05 100 0,28 100 

20/7 13 17 1,71 84 0,55 77 0,94 90 0,22 79 

Ultuna 1969 11 18 1,61 100 0,25 100 0,89 100 0,47 100 

21/7 13 18 1,51 94 0,52 208 0,66 74 0,33 70 
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fila bell 20. Rotvikt efter gl~dgning och plantantal från rotprofiler i f~rs~k 

som under torra kliDatf~rhållanden gett h~jd eller of~rändrad sk~rd 

Gfter packning. 

Fö rsö ks})la ts Rotvikt , g och rel. tal 

och 

datwn f~r Antal Vikt Rel. Vikt Rel. Vikt Rel.Vikt Rel. 

profil tagning Led plantor total tal 0-5 cm tal 5-25 (:))) C121 tal 25(30)-50CD tal 

Säby E 1968 Il 27 5,02 100 1,77 100 2,74 100 0,51 100 

27/6 12 30 4,29 85 1,62 92 2,26 82 0,41 80 

13 22 4,40 88 1,31 74 2,45 89 0,64 125 

Säby D 19681) Il 15 2 1 72 1.90 1,03 leJ 1,42 100 0,27 100 

11/7 13 18 2,50 92 0,90 87 0,9 2 65 0,68 252 

Säby jiJ 1970 Il 19 1,37 lOO 0,34 100 0,97 1°° 0,06 100 

12/6 12 20 1,45 106 0,44 129 0,95 98 0,06 100 

13 17 1,12 82 0,49 14·1 0,59 61 0,04 67 

14 22 0,99 72 0,53 156 0,44 45 0,02 33 

Säby N 1970 Il 15 2,02 100 0,68 100 1,03 100 0,31 100 

13/7 12 18 1,89 94 0,48 71 1,02 99 0,39 126 

13 18 2,61 129 0,84 124 1,41 137 0,36 116 

14 29 2,48 123 0,88 129 1,01 98 0,59 190 

Säby N 1970 31 24 2,48 100 0,90 100 1,29 100 0,29 100 

25/6 32 17 1,98 80 0,61 68 0,98 76 0,39 134 

33 22 2,00 81 0,55 61 0,99 77 0,46 159 

34 17 1,99 80 0,64 71 0,88 68 0,47 162 

Säby S 1970 Il 17 1,13 2) 100 0,26 2) 100 

14/7 12 18 2,29 0,95 1,122) 99 0,2l) 85 

13 18 1,78 0,52 0,9 22 ) el 0,34 131 

Ultuna 1970 31 10 0,85 1°° 0,33 100 ° 37
2

) 
2) 100 - , 100 0,15 

24/6 32 16 1,45 171 0,52 158 0,61 2) 165 0,32 2) 213 

33 18 1,06 125 0,32 97 0,43
2

) 116 0,31 2) 207 

Kungsängon 

196e Il 17 2,04 100 0,83 100 0,76 100 0,45 100 

11/7 12 21 2,66 130 1,06 127 1,02 134 0,58 129 

13 20 2,31 113 0,96 116 0,7 2 95 0,63 140 
-~-~-~-_._-'._.-_.----------_ .. _--

1. Rötterna har ej glödgats. 

2. Djup 5-30 resp. 30-50 cm. 
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Tabell 2l. Aggrogatfördelningon i viktprocent i såbädc1en från försök utlagda 

enligt plan l. 

,-----_._-------
Andelen af:':..E~_gat i vik tJ2E_o c on t i anes..:Lvpq_ fraktioner 

Försöksplats År 1ed <0,06 0,06-0,2 0,2-0,5 0,5--1,0 1,0,··2,5 2,5-5 5-10 cm 

'--"'-' - --_-.....---.... --'-

ultuna 1963 a 3,6 12,9 23,5 19,3 34,3 6,2 0,3 

b 5,6 15,4 23,6 lS~4 31,2 5~4 0,4 

c 5,0 13,5 lS,2 1),1 29,0 17,3 4,0 

Ultuna 1964 a S,7 22?7 25,4 20~7 17,3 5,3 ° 'o 11,7 25,2 25,0 20,1 1397 4,4 ° c 9,3 23,2 21,9 18,2 21 ~O 6,0 0,5 
d 10,4 22,4 18,5 16,3 22,5 6,4 3~6 

1:0., Sunnersta Ö 1965 a 18,9 24,9 23,6 11,8 11,1 994 0,3 

b 21,5 26,9 23~9 12,6 IlA 3,5 0,2 

c 19,5 2:5,7 24,0 14,1 l;), l !,_, 2 0,5 

d 17, _5 18,5 24,0 l~., 6 J8,7 6~1 7 ° 1:0, Slli'1norbta N 1965 a 7,7 29,7 36,7 13,4 JO,4 2,3 ° 
b 9,9 33,9 34,9 12,6 7,2 1,3 ° 
c 10,3 31,0 26,5 13,4 12,9 5,4 0,5 

d 9,8 28,8 25,8 17,7 14,0 4,0 ° 
1~a Sunnorsta Ö 1966 a 6,4 10,8 19,3 21,2 20,5 12,7 9,2 

b 15,8 20,9 28,7 20,7 11,5 2,5 ° 
c 16,6 21,6 28,2 19,6 10,6 3,4 ° d 14,9 20,7 29,4 20,9 11,9 2,1 0,4 

L~o, ~;unncrsta ]\f 1966 a 5,4 21,5 33,1 22,3 11,S 5,5 0,5 

b 7,5 25,6 32,7 21,8 9,2 3,2 ° 
c 9,3 21,2 27,9 17 ,0 13,9 9,7 1,2 

d 6,1 14,1 20,8 19,5 24~1 14,4 1,3 
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Tabell 22. Viktprocent aggregat <10 mm i såbädden på förs5k utlagda enligt plan 

l. 

Viktproce:r:!;t aggreg~t <10 mm i såbädden på angivna led 
o 

Försöksplats Ar a b c d 

U1tuna 1963 59,3 63,0 49,8 

Ultuna 1964 77,5 82,0 72 ,6 67,6 

l,~ a Surmorsta Ö 1965 79,2 84,9 83,3 74,6 

1~a Surmersta lir 1965 87,5 91,3 81,2 82,1 

Lgo, Sunnersta Ö 1966 57,7 86,1 86,0 85,9 

l,~ a Sunnersta I\J 1966 82,3 87,6 75,4 60,5 

Tabal1 23. Aggregatfördelningen i viktprocent i såbäddan på 1:a Sunnersta P-S 

1966 och Ultuna 1967 (packning - såtidsförsök) 

Andelen aggregat i viktprocent i anGivna fraktioner 

}i'5rs5ksp1a ts År Led <0,06 O? 06 .. 0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 1,0 .. 2,.5 2,5-5 5-10 cm 

1:a Sunnersta 

P-S 1966 Il 3,6 14,9 32,8 25,4 11,9 7,7 3,9 

12 3,0 9 1 7 18,2 HJ,6 20,2 18,5 11,9 

13 3,6 10,6 18,2 16,3 21,7 20,6 9,0 

21 4,2 15,6 34,5 27,9 11,4 6,1 0,4 

22 5,0 18,1 33,6 21,7 12,7 7,3 2,0 

23 6 9 1 19,0 31,5 20,7 12,9 9,2 0,6 

31 6,8 20,2 38,3 25,6 7,2 1,9 ° 
32 6,9 21,7 39,5 23,7 6,6 1,8 ° 
33 7,6 22,1 35,7 21,9 8,8 3,9 ° 

U1tuna 1967 31 10,3 27,1 32,4 16,2 10,7 3,0 0,4 

32 7,8 30,9 30,7 15,6 9,9 5,1 ° 
33 9,7 32,8 29,4 14,1 9,8 4,1 ° 

.. __ ._--_.-----_._------~-------

Tabell 24. Viktprocent aggrogat <10 i såbäddon o 
L~a Sunnersta P-S 1966 och mm pa 

U1 tum:" 1967. 

Viktprocent aggregat <10 J:lIn i såbädden o 
~Y'.G .. i VlllJ.._L0.2_' __ pa 

Ii'örsöksp1ats År Il 12 13 21 22 23 31 32 33 

1~a Surmersta 

P-S 1966 76,7 49,5 48,7 82,2 78,4 77,3 90,9 91,8 87,3 

U1tuna 1967 86,0 85,0 86,0 



62. 

b. Sldjupet 

Sådjupsbestämningar har gjorts på samtliga försök utlagda enligt plan l samt 

på en del av paokning - såtidsförsöken. Resultaten framgår av tabellerna 25 

ooh 26. 

I försöken utlagda enligt plan 1 är sådjupct på flmycket tidig packning H (led 

d) i medeltal oa. l om grundare än på övriga lod (tabell 25). Bidragande orsak 

till detta var att led d fiok ligga oharvat 1-3 veokor of ter paokningen. ytan 

hårdnade därvid, ooh det var sodan svårt att få t.illräokligt harvningsdjup. 

lpaokning - såtidsförsöken har de uppmätta sådjupen på de olika leden inom 

varje såtid i regel ej aV1Tikit mer än l om från varandra (tabell 26). 

o. Antal plantor 

Räkning av antalet plantor har i de flesta försök gjorts vid 2 tidpunkter på 

varje försöksled. Resultaten av dessa räkningar redovisas i tabellerna 27 ooh 

28. Dot finns bestämda skillnader i plantantal mellan olika försöksled beroen

de på noderbördsförhållandena u-Ylder våren. Vid torka har det i regel vari t-'1 

något snabbare ooh bättre uppkomst på paokade försöksled än på ej paokade vid 

såtid 2 ooh 3. Däremot har det vid såtid l varit lika bra uppkomst oberoende 

av paokningsgrad. Se tabell 28 ooh resultaten för försöken nr 9, 12-20 ooh 

28-32 samt medeltalen för dessa sist i tabellen. Anledningen till skillnaderna 

i groningshastighet mellan paokat ooh ej paokat vid såtid 2 ooh 3 är antagligem 

främst olikheter i de fuktiga bearbetningsbottnarna. Kärnan kan sålunda ha fått 

bättre kontakt med don täta, mer distinkta bearbetningsbottpsn på paokade rutor 

än vad fallet var på ej paokade rutor med deras luokra struktur. Groningsfukten 

kan också ha blivit sämre på luckra rutor genom en högre avdunstning från dessa 

än från paokade rutor (se tabell 29 ooh 30). Vid såtid l var fuktigheten i mar

ken hög ooh därför blev det inga störr:" skillnader i groning mellan olika led. 

Vid fuktig väderlek har det varit bättre eller lika bra uppkomst på oj paokade 

som på packade rutor. Se medeltalen från försöken nr 10 - Il ooh 22 - 27 (ta

bell 28). Nederbörden har ej kunnat sjunka undan tillräokligt snabbt på paoka

de rutor, varför ytlagret blivit starkt vattenmättat ooh utsädet lidit brist 

pE'~ syre vid groningen. Detta har medfört en långsammare groning och i vissa 

fall att utsädet ruttnat (1önb::lJ.-t 9 19699 1:a Bennikan 1970). 



Tabell 25. Modolsädjupet i cm på f5rs5ken utlagda enligt plan l. 

F5rs5kspla ts År 

Ultuna 1963 
. 

U1tuna 1964 
1~a Sunnersta Ö 1965 
L~a S1mnorsta N 1965 
J~: a Sunnersta Ö 1966 

L~a Sunnorsta N 1966 

L:a Sunnersta Ö 1967 
Lga Sunnersta N 1967 

~;Iedel tal 

IVledelsådjupet, cm, på angivna led 

a b c 
. .. -

4,4 4,3 3,3 
3 r.; ,./ 3,6 3,8 
4,1 3,4 4,0 

4,7 3,9 3,3 
3,6 4,7 4,6 
5 ') , <. 4,6 4,2 

5,1 5,1 5,2 

5,2 4,8 5,0 

4,5 4,3 4,2 

d 

3,0 

3,2 

3,0 

3,1 

4,9 
4,8 

3,2 

Tabell 26. Modelsädjupet i pä o packning såtidsf5rsökon. cm nagra av -

Medolsädjupot, Cill, på angivna led 

F5rs5ksplats År Il 12 13 21 22 23 31 32 

Lg [1 Sunnersta 

S-P 1966 4,6 5,0 4,7 3,5 4,4 
Ultuna 1967 4,9 5,3 3,5 5,0 5,5 5,3 3,5 3,2 
Sä'by 1967 4,7 3,8 4,2 4,4 4,3 3,8 3,8 3,4 
Säby T:1 1968 3,8 3,5 3,6 3,4 3,9 3,5 3,3 3,1 b 

Säby J) 1968 4,5 4,8 4,6 4,7 4,3 4,4 4,3 4,2 

Ku.."lgsängen 1968 5,1 4,5 4,0 5,2 5,3 4,8 5,1 5,0 

Säby 1969 3,5 4,1 3,4 4,7 4,1 3,7 4,7 4,6 

Ultuna 1969 4,6 5,2 4,6 5,1 4,7 4,8 5,8 5,8 
1,5nhu1 t 4 1968 4,8 4,5 4,3 5,5 5,4 4,6 4,6 4,6 
L5nhult 10 1968 3,9 3,8 4,1 5,3 5,5 4,4 3,7 4,4 
L5nhult Il 1968 4,7 4,2 5,1 4,9 4,7 4,2 4,8 4,0 

Lönhult 6 1969 5,7 5,0 4,8 4,8 5,1 4,2 5,1 L~, 8 

Höghult 1969 5,4 5,2 4,7 4,8 5,3 5,2 4,6 I~, 2 

L5nhult 2 1970 4,6 4,1 3,8 4,9 4,8 5,1 4,2 4,3 
~_.,.------'------------' 

Medeltal ' /' L~, o f' r-,+ , ') .~ ~ 2 4,8 4,9 4,5 4,3 4,3 
-

63. 

33 

3,8 

3,0 

3,5 
3,2 

4,1 

4,'7 

4,4 

5,8 

4,4 

3,9 

4,4 

4,5 
,-1-,2 

4,3 

/l,2 



2 Tabell 27. Antalet plantor per 0,25 m vid första och andra räkningarna i för-

söken utlagda enligt plan l samt medeltalsberäkningar. 

1) o, tm'l för Antal planto.r i nedan angivna led 
o 

Fä rsäksplo, ts Ar räkning o, b c d 

Ultuna 1963 13/6 87 94 73 

Ultuna 1964- 2/6 88 114- 106 84 

15/6 81 106 94- 88 

L~a SUlmersta Ö 1965 19/5 58 63 74 48 

10/6 95 92 91 78 

L~a Sunnersta N 1965 21/5 32 43 63 48 

21/6 94- 90 95 88 

L~o, Sunnersta Ö 1966 27/5 50 64 69 70 

17/6 56 69 72 77 

L~a Sunnersto, N 1966 27/5 74- 73 67 33 

17/6 81 78 73 58 

L~a Surmersta Ö 1967 23/5 82 81 87 85 

5/6 83 83 87 85 

L;a Sunnersta }If 1967 23/5 85 104- 92 96 

1.1 e d el tal Första "l' l) ra (nlngen 67 77 80 60 

Medeltal Andra 
l '\ 

räkningen-! 82 86 85 79 

1) Hesulto,ten från Ultuno, 1963 är ej inräknadE: i modelto,len. 



Tabell 28. Antal plantor per 0,25 ID 
2 vid första och andra räkningarna i packning - såtidsförsöken samt vissa medeltals-

beTäkningar. 
. _. --

Försök Da tV.Jil fi:5! räkni2:?:§. 
o 

Såtid l Såtid 2 Såtid 3 nr l~ö TS() kspla ts -,-~r 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 Anmärk.ning 
-------, ... --, 

9 ll~ fl ~)u~nnersta., 1966 26/5 26/5 6:2 76 26 28 5c~ Sätid l 8isslyckad 

P-,S 17/6 17/6 85 85 69 72 90 d 

l r, Sbib:y" 1967 25/5 29/5 l. / I 78 85 76 87 87 86 87 86 .LV .L2! O 

19/6 87 85 87 

11 Ul"G1Lna 1967 lo/c, .- :> 22/'5 16//6 76 81 76 78 79 82 79 90 f3~: 

22/" I ,.' 22/6 77 e2 72 79 9J.. t).:J 

1;2 Säb:r ~8 1968 6/5 13/5 22;/5 67 73 66 59 64 63 43 49 45 
13/5 ?7 / h, 

to... 1 f ,,/ 29/5 72 76 68 75 78 73 6.5 70 77 

13 Säby- D 196e 6/5 }. r:; 27/5 65 6.5 64 26 38 57 5iJ 55 ./ 

13/5 27/5 4/6 68 66 66 67 75 80 61 62 60 

14 I{'tJI.Lgsängerl 1968 6/5 6/5 16/.5 65 64 70 34 52 50 20 15 21 

13/5 13/5 26/5 66 66 71 65 71 61 60 66 

15 Sä,b~y- 1969 14/5 20/5 2t;/", ,- ./ 52 33 37 80 80 79 39 58 59 

9/6 916 9/6 76 80 74 80 76 78 63 76 74 

16 Ultuna 1969 14/5 16/5 24/5 59 63 61 41 56 58 42 34 51 

9/6 9/6 9/6 68 75 75 76 81 74 68 67 72 

17 Säby N 1970 15/5 19/5 27/5 51 44 49 '8 58 61 64 68 75 74 70 79 

9/6 9/6 9/6 73 74 78 70 69 70 71 70 74 74 70 76 

0'" 
\Jl 

'" 
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Tabell 28. Forts. 
______ ,JO .. ____ _ 

]!"'örsök DatuHl f'ör räk.n.inB _____ ~_J2 .. ~L~_~_1'ledall~1,E~~E~:_l~d _,.~_~ _______ " __ _ 

nr Fö r söL:spla ts Ar Såtid l Såtid 2 Såtid 3 Il 12 13 14 d 22 23 24 
~--------_. 

27 

28 

29 

30 

:<;" ",J. 

:<;'"' ./c. 

Lönhult 9 

Lönhult 3 

Eöghult 

Lönhult 2 

Lör;.storp 

Il: a 3eru:ika:n 

1969 9/5 
23/5 

1970 11/5 

1970 

28/5 

14/5 

2/6 

1970 19/5 
2/6 

I 

1970 15/5 

1970 

" le <::/ v 

:-;/5 
2/6 

12/5 

23/5 

l f.:)/>:; 
~/ / 

2/6 

"1 Q/~ 
.l./ ... <' 

2/6 

28;/5 

10/6 

15/5 
2/6 

15/5 
2/6 

I\Iedel tal Fö:rsök nr 9 ~ 12-20 Första räkningen 

~edelta1 Försök n:r 10-11 

Medeltal Försök nr 28-32 

And"re" räJcningell 

Första räkningen 

Anclra räkningen 

Första :räkningen 

Andra rälmingen 

9/6 

19/6 

r"2 j r:; c !...,. 

5/6 
r, C" jr::, 
C. J I '" 

12/6 

2/6 

15/6 

22/5 

3/6 

22/'5 

3/6 

~~-------_. --------------" 
<';(; 
.// 

69 58 

34 

67 ~/3 73 65 

77 b2: el 

55 50 

65 ~)9 66 

'" 1:::,0 

6? '~i "Z 
!./ 

22 

78 

55 49 39 

79 79 75 eL 

L~5 26 
~a ;0 
~/ ~L 

53 49 51 
(.' '" 00 68 66 

77 83 76 

50 54 45 

68 70 66 

79 25 9 

78 31 15 

,SEJ 64 73 82 

B;' 91 89 91 

55 5?" la 
Y/ 

73 76 

3; 37 ~~ ./,-

85 85 84 

69 69 58 
83 84 81 7q , -, ! ,/ 

(~8 
/:z 
u.,) 

2;h 
,..,l"-O 

83 BB 84 

48 56 62 

67 72 71 

83 83 84 

50 59 52 

81 8583 

31 :z" )e. :<;0; 
,,'/ 34 JA.nnlärl:nirlg 

71 66 59 

77 ~~. f-
l .~, 66 

23 53 66 80 

77 85 84 88 

53 c:: r· 
..J (j 

68 73 68 

'7 b) '7 r.:: 
i .,/ 

76 81 

78 '"l 6 

.. ' 
iO 

80 

91 86 91 89 

65 60 6e 

87 :30 88 

41 42 i+7 
63 65 .r (1 

00 

83 87 84 

83 88 85 

56 63 71 
80 81 83 

E.n stor del a'l uir-;;ä,--

det ruttnade i jocden 

led ;::2- ocb 23 

Zn. del .kä:cX"laI' .rt:ttt:n.a""·" 

de i jorden led 13 

Torr 'r.räderIel~ 

Våt väderle1c 

Torr väderlek 

o~\ 

-..J 



fabell 2§. Forts. 

--------------------
Agta}- E,l,antor i n~j'§1.~, . .:;;;l;..;e:..;d~ ______ , 

LL 12 13 14 r'l 
.C: .: 

":'! " -~ "..L ... 
ld,OaeL tftl. 

Försök"nr 22-2~-- :B'0rsta~nge;1----'--'79 72-- 62 76 

AndTa ~~äkningen 85 7~( r!l' 
iV S8 

. __ .. _._._._---._---
l) :-~'?'+'l';":'1 '1. 
..L. 1 ..... el" '" , .... ~ .92.. Lönhui t Il 1968 är ej inräknad i medeltalen. 

Z2 23 2~ "t 31 

61 61 

78 75 S"/ , 

:;; ,. 
/C-

'7 C. 
! v 

33 34 A.rJ.tJ.ä,:r<k_ni:r~g: 

-Våt '''läderl e1<: 

ee b2 
____ o _. _._,~ __ ~, .. _._. __ ~ __ < ____ , 

--------~--_ .. __ ._-

"Ta~~?9$; I\tledelv~f!,ttE~nhalten i viJ.:tp:cOCGl1t i mat rde:n ur:lde:r \r8getatio;J,Spe1·iode.l1 i .försök lltla.gda enligt a.L l~ 

E1örsc}~spla ts 
,.~rm_~._~ ___ "~·~ ____ _ 

TJI-Lu.:n2(- l 

TJI t U.Yla, l q 
-" / 

TJI tlL'la 64 

Tt ~ 8" SV.l'J.IJ. er s t<:J 1965 

1: a SV~'1.l.'1ersta 1965 

L~B.S-t.JflD.ersta{5 1966 

L:aS'unuaxstaÖ 1966 

1: a Su..1Jl:1 er sta}if 1966 

L: a S1.:mn ersia 1T 1966 

Medeltal 1963 - 1966 

Medelia11964 - 1966 

])a. tl:tm fä r Djur 

prov"t2"gn.in.g enl a 

" jt: 
..l U O"~15 ~:.~117 

18/6 ')rl 
('" '1...) 25·; l 

15/7 10-20 23,6 

28/5 
{ 5-20 25f O 

9/6 7-·17 22,7 

C'7/r:; c, ..I 5-20 18~0 

7/6 7-17 15,6 

26/5 5-20 27,8 

3/6 7-17 24,1 

22~6 

22,7 

iJ 

r~~: ~ 9 

<:::. ; 'i- ,.I.. 

~3 

,9 
23~6 

17~9 

16 yO 

27~5 

25,2 

23,0 

23,3 

._--------~------". __ ."-"---~----_. -_.-
-r.,r.ns .. försö]~:sled 

,~. 

'" d 

22~8 

26,? ~~6 ~ 5 

24 9 1 23:r7 
t-.. ,.-- r, 
c.:o, c.::' 26,2 

23~5 23,9 

19,0 19~2 

16,2 16 9 5 

28,4 2574 
25,4 24,7 

23,5 
23,6 23,3 

1118tod 

e 

'i1_ 

J"o:rdbo X'.L' 

Cylinder 

V.inc(oorr 

i.r:t0.e.r 

v~ingborr 

C(.vlin.der 

"lTingbor:c 

c. 

(J". 
~. 
~ 

• 



Tabe1l1Q.. Hedelvattenha1 ten i vildprocent i matjorden under vegetationsperioden i packning - scltidsförsöken. Provtagnings

metoden har vari t vingborr med undantag föl' L: a Sunne:csta 1966 ooh Ul tU.na 1967 där c::rlinder använts. 
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Tabell 30. Forts. 

------------------------------------------------------------------_ .. _._.-----------------------
Datum för 

provtagne 

Djup Mtenha1 t:.. .• ~~ocent i ne'~~,givna. Jörsöl5.s1ed ___ -____ , 

Försöksplats År cm Il 12 13 14 21 

7-17 Lönstorpl) 1970 23/6 --,~,- , ~---' 14,0 16,0 17~4 18 9~? 15 9 8 

I,: a Bennikanl )1970 24/6 7-17 . ~ I 21,4 22,1 (">'~ Q 21$9 C::L 9 u 

IiJedel tal för samtliga försöksplatser 

1970 utom Storängen 22,1 22~8 23,7 

22 23 

a ,7 16,1 

22,9 23,2 

21~9 22,1 

24 

16~9 

31 

l r.: "1 
~~ v !P' ...... 

21 9 5 

1'":1 S 
L.L ~,,/ 

32 ;c? 
..;j 

15,2 16 1 9 ",.r /' 
1°9- 0 

?? /) ,- .{,,- ': '], 23$1 

.. "\ ~I r? 
CLr 

r, .'j -I ,e..;_ -i. 

._---------,~-_ ... "~.-,-_.~--~"-".~----~--, --~--~ ... _,,-~,,~,,--.--
-) " 't h l' " l t l -" O " t . -- -l-- O b- 1 I ~ L va~ .en a ~en meaeL"a ~ran ma nlngar l ~va Jloc~ ~~ prov 1.'18r led) ~ 

2) Vs,ttenhal ten är mfitt i endast l bJock (l prov per led). 

-: 
() 
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5. !a~t~~alt~n_i_j2r~e~ ~n~e~ ~e~e!a!i2n~p~rlo~eE 
Vattenhalten i jorden under vegetationsperioden från försök utförda enligt 

plan l samt från packning - såtidsförsöken redovisas i tabellerna 29 resp. 

30. De angivna vattenhalterna är medeltal från mätningar i fyra block, där 

ej annat angives. Det framgår av tabellerna att vattenhalten i jorden i all

mänhet höjts med ökad packningsgrad. I tabell 30 redovisas totala medeltalen 

över samtliga försök 1970 utom Storängon. Detta år har valts därför att prov

tagningarna har gjorts efter en längre tids torka och eventuella skillnader i 

vattenhushållning då bör vara tydligast. störst differens - 1,6% - har erhål

lits mellan "normal" (led 13) och fYingen packning" (led Il) vid såtid 1. Vat

tenhushållningen tycks således vara något sämre på luckra än på packade rutor. 

Detta torde bero på en något större direkt avdunstning från den luckra jorden. 

6. 1fllm .. ~~ t 
Nederbörd och avdunstning har mätts på försöksplatserna sedan 1965. Mätningar

na har påbörjats vid sådden och avslutats vid skörden. För år 1963 och 1964 
har avdunstningsroEultat ställts till förfogande av statsagronom Inge Håkans

son. Mätningarna av nederbörden och avdunstningen är mycket viktiga för tolk

ningen av skörderesultaten. Det finns nämligen ett klart samspel mellan 1>&ok

ningens och klimatets inverkan på skördeutbytet (Håkansson 1966). 

Nederbörden och avdunstningen på försöksplatserna samt medeltemperaturen vid 

Ultuna~ Hälsingborgs och Lunds meteorologiska stationer redovisas i tabeller

na 31, 32 och 33. 

:F'ör att tämligen lätt bilda sig en uppfattning om klimatets fuktighetsförhål

landen har nederbörden vid vaI'je mättillfälle minskats med avdunstningen. De 

sålunda erhållnn värdena har swnmerats över rnätperioden och kurvor har ritats 

på ett sätt SOEl framgår av fig. 32 - 44. Eftersom avdunstningen under vegeta

tionsperioden vnnligen är högre än nederbörden har de sUJllmerad8 värdena över 

mätperioden antagit negativa värden. Ju lägre värden 1 desto torrare kliJi.1a t. 

Tabeller i figurerna ger upplysning om tiden för sådd, uppkomst och axgång. 

Med hjälp av dessa data kan man i diagramnen se under vilka klimatiska vill

kor grödan hade Rtt utveckla sig på de olika fÖI'söksplatserna. I tabellerna 

finns också en kolumn där genomsnittliga torrheten för tiden sådd - axgång 

anges. Dessa tal har erhållits geno:m a tt dividera den summerade nederbörden 

minus avdunstningen för :perioden med antalet dagar. Talet kan Rnvändas för 

att snabbt göra en grov jämförelse över klimatets fuktighet mellan olika för

söksplatser och år. Ett lågt absolut värde på talet betyder låg torrhet (hög 

fuktighet), och ett högt värde betyder hög torrhet (låg fuktighet) hos kli-

matet. 
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Tabell 31:. Nederbörden vid försökspIa tserna under april-septem-ber och medel

nedorbörden vid U1tuna, Hälsingborgs och Lunds meteorologiska sta

tioner. 

Försöksplats 

Ultuna Mot. stat. 
_11_ _fl_ 

L~a Sunnersta 
_11- _11_ 

Siiby 

Ultuna 

Säby 

Kung säng on 

Säby 

U1tuna 

Säby 

U1tuna 

Ullfors 

Storängen 

Mede1nederb. vid 

År 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1967 

1968 

1968 

1969 

1969 

1970 

1970 

1970 

1970 

April 

18 

12 

271 ) 

271 ) 

171 ) 

13 
291 ) 

291 ) 

391 ) 

391 ) 

60l) 

601 ) 

U1tuna met.stat. 1893-

1970 28 

Lönrml t 4 
_11_ 11 

_"- 6 

Höc;hult 

Lönhult 

Höghult 

Lönstorp 

L~a Bennikan 

Medolnederb. vid 

Hälsinc;l).not. 

stat. 

Medo1nodorb. vid 

1968 

1968 

1969 

1969 

1970 

1970 

1970 

1970 

1931-

1960 

Lunds mot. stat. 1931-

1960 

45 

45 

34 

39 

33 

Maj 

12 

29 

5 
17 

71 

72 

80 

13 

35 

47 

90 
101 

33 

30 

32 

31 

47 

39 

Juni 

57 
41 

53 
6 

22 

20 

17 

18 

l 

2 

27 

29 

9 

9 

47 

87 

89 

92 

103 

32 

32 

Il 

13 

53 

51 

Juli 

78 

38 

105 

68 

15 

16 

71 

74 

34 

35 

68 

81 

94 

83 

120 

94 

18 

17 

124 

129 

57 
72 

88 

77 

l) Miitninc;arna är gjorda vid U1 tuna meteorologiska station. 

Augusti 

67 

41 

34 

50 

76 
68l) 

151 ) 

18 

2 

3 

73 

70 

54 

72 

SepteL1ber 

37 

57 

105 

25 

941 ) 

941 ) 

291 ) 

291 ) 

631 ) 

631 ) 

43 1 ) 

431 ) 

60 

60 

52 

58 
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Tabell 32. 1\1[0 jlig avdunstning D.ätt med Anderssons ovaporimeter UIlder april-

augusti på försöksplatserna. 

Llö ,i l_i g aVdunst.ning 2 mm? under angiven månad 
o 

Försöksplats Ar April Maj Jurci Juli Augusti 

Säby 1963 1371) 166 160 

Högby 1964 159 153 

1~a Sunnersta 1965 147 137 >,0 73 
_11- 1966 160 227 167 133 
Säby 1967 104 186 176 125 

Ultuna 1967 105 2) 111 189 195 125 

Säby 1968 114 241 144 124 

Kungsängen 1968 97 216 130 106 

Säby 1969 184 179 173 
Ultuna 1969 122 190 167 

Säby 1970 149 202 134 
Ultuna 1970 134 210 107 110 

Ullfors 1970 1023) 183 112 103 

Storängen 1970 178 106 93 

1önhult 4 1968 113 106 166 120 
_11- 11 1968 108 123 176 126 129 

-"- 6 1969 65 98 144 140 
Höghult 1969 694 ) 101 155 130 
1önhult 1970 155 170 99 115 
Höghult 1970 141 164 104 119 
1önstorp 1970 160 200 104 
1:a Bennikan 1970 131 157 86 

l) Mätning börjar 9/5 3) Mätning börjar 5/5 
2) _H_ _11- 5/4 4) _11_ _fl_ 3/4 
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Tabell 33. Medeltemperaturen vid Ultuna, Hälsingborgs ooh Lunds meteorologiska 

stationel'. 

O 
Medeltemperaturen, C~ under angiven månad 

o 
F'örsökspla ts Ar Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept. 

Ultuna 1963 -4,7 3,4 12,0 14,8 16,3 15,7 12,1 
_"- 1964 -2,5 5,1 11,4 14,3 15,7 14,1 10,7 
_11- 1965 -2,3 4,1 8,1 14,5 14,2 14,1 12,5 
_11- 1966 -2,0 0,8 10,3 17,4 17,5 14,6 10,0 
_"- 1967 2,6 4,5 8,8 14,3 17,1 15,6 11,9 
_11_ 1968 0,0 6,3 7,7 16,9 15,7 15,9 1l,6 
_11_ 1969 -5,7 3,8 9,1 16,5 17,6 17,7 11,4 
_11_ 1970 -1,7 1,8 9,9 17,0 15,3 15,5 10,8 
Medeltonp. 1096-1970 -;2, ° 3,3 9,2 14,0 16,6 14,8 10,5 

Hälsingborg 1968 3,6 7,8 10,0 16,9 15,9 17,9 14,4 
_11- 1969 -0,3 5,6 15,0 16,3 18,0 18,2 15,2 
_11- 1970 0,3 3,6 11,2 17,9 16,0 16,9 12,8 

Medel tOI:1p. 1931-1960 1,6 6,0 11,2 15,1 17,3 17,0 13,5 

Lund 1970 -0,2 3,5 10,7 17,1 15,9 16,4 12,1 
Medeltomp. 1931-1960 1,3 5,9 11,0 14,9 17,2 16,6 13,2 
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lTederbörd - möjlig aVdunstr:.iug, ffi. ffi. 
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Ultuna 196A 

-100 

-150 

-200 

-250 
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l " ~ I I I' 

~ i I Ii 'L !! l sådd - a,xgånkh mm/dag~ 4-34, 
,~~ I , , r --t i ' r ! 1 .. -""""""""""",~.,,,.. __ • 
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I I [ I I I I I I I 
l I l ! ! l" I i! l I ~ l I I I '\ I ___ J ______ .. L ------IL-.. --------.I - 1~·--r·_·---.. ' .. ·--r-.. --4------\.t l r , l 
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Sunuua tiol'lskurva ij ver ned er tö rO. en Il1illllS 8"' .. ,d·un8tr~illgen för tiden Fi~. 22> 
21/5 till 30/7 vid U1 hma 1964. Observera att avdunstningen är 

-350 mätt vid HögbY9 ca. 7 km sydväst Ultuna~ och nederbörden vid 
___ .-L __ ~-_-_. 

Ultuna meteorologiska station. 

I:Tederbörd - möjlig avdunstning, m.m, 
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-350 
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I l'! I o--t 
,l l! I . l I Såd.d: 4/5 . 

~_",l--.... t l Uppkomst: 18/5 

l, I I IYiPPSkJutning: 5/7 
I l f1 . " •• • , ! l trenomsn4~tl~g torrnet 
\ l l 0d- o / ! l l' sa d. - axgang~ :mm. dag: 3,42 

, .! l ~ -'-----r l . !--T---- \--\----1 
l ! I I I I i 
II l ' I i i ! , '~ ! Ui l l 
!. il!! l 

l------~--~~~ ~ ---+-- ~. I - --l -I 
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l! , I j j i 
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.. -s=at~onskuiv2iive;-nederbörden minus aVdunstnin~en för -tiden I I I 

4/5 till 31/7 vid L:a SUXillersta 1965, 
.. _________ ---1 __ . 

t 
i 

Nedel~börd - möjlig avdunstr..ing, m.m. 

--J 
--J 



,L: a Sunnersta 1266 
13/6 23/6 3/7 13/7 23/7 Datum 

l 

-100 

-150 

I GenomsrLi ttlig torrhet 
, Försöksplats Sådd Uppkomst Axgång sådd - axgång,mm/dag 

j.. f '!\: . I 1U3, Sunnersta ;p-S 2. 4/5 21/5 29/6 5,92 

l! .. 3. 13/5 26/5 4/7 61 09 
'V +1 I 1: a SU.D.n.ersta O o.lir 10/5 20/5 9/7 5,18 

~" ._. .. I . ! ~ - . -- I I I 
I I ' 
! I ! 

I - . l I ::::"" .--t I 

.. 50 

-200 

-250 

~-300 

-350 

.'-.. -T~-I ~ I I 
I \ I ' I I I I 
I L1o_ ~ I r --

I \1 .!:i~. ~L Sum;nationskurva över neleroorden I minus avdunstningen rör 

I I 
~ I " I 

tiden 4/5 till 20/7 vid L:a Sunnersta 1966* 

I I 
-L_ 

Nederbörd - möjlig a,vdunstr..ing, m.ll. 

-.,J 

CP 
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:7/; 17/4 2(/+ 'j'/j .17/5 27/5 6/6 16 26/5 16/7 Datum 
O ~~~ --~l ~""'1"'~'~' ....• _-~ ,..····~-'_···'""-'''·i-~~>-·_~--.-~--_·,~··~---

I -..... t I l I l GenomsnittI. ." · i ! ' , h' "d' I, \\. l ! l T,o:q;- .. et S 2:). f1.~ 
i ~; l l axoang 
l ! I I ! l Försöksplats S~~"dd. Uppkomst Axgång mm/dag 1 L -D.! -L l ! -- '_·_.·m_ .. _. -_ .... ~._'_ .. _-~-_ .. 
i'~ I ~·,~r-·_·_-l!·'-T-----l---Iultl.ma L 7/,~ 28/427/6 3950 

J ! "l I I l ? lOt/Ll lC'ijlS <;',lls <; r; ! . I\. i I l -o 1..' r -- / /'f" ,-:1",1 

-30 

-100 

=150 

-200 

-250 

3. 5/6 14/6 21/7 6,00 

i ·l-···· .. --·r---·-~~~·,,·~~·!·.·~~T·- Siib;y 1. 24/4 12/5 30/6 3,39 

i ! I I l I 2. 12~523/~ 8/7 3,91 
l l l I ' ! 3. 1/6 8/6 16/7 5 f 56 

j---r 1-'" 1'---' ·t--~L· L: a S~.n.nersta ? o~N 26/4 15/5 3/7 3 ~ 61 

I II I I I 1'\ I I I ! i 
f--------t- i-·· r-~I--~ ---r -I j 
I I I I I l I I ! 
I I ' I I \... ... I ! 

~.,~ I +-~-I I-~" I -+.. " 
--300 

-350 

Fig. 36.: Summationsh.--urva över ned~rbö-rdei-i mi~-~savdunstningen för tiden I I 
7/4 till 17/7 på Ultuna 1967. \ 

~ __ --.:.. ___ ~,_ _ l I , t ._' . ____ ---1..--..-__ ,~~_ 
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88. 

Av diagrammen (fig. 32-40) fraElgår ntt det i försökon som lagts ut i Upplnnd 

varit stnrk torko, efter sådden de flesta år. Det är först mot slutet nv juni 

eller börjo,n o,v juli som regn i nämnvärdo, mängder erhållits. Särskilt torrt 

var det under 1966, 1969 och 1970. Det är endo,st under 1967 och 1968 som 

större nederbördsmängder erhållits under våren. Nederbörden under mnj vo,r 

1967 en. 70 mm och 1968 cn. BO m~. Det vo,r således ingo, större skillnader i 

mängd men däremot vo,r fördelningen i tiden olika. Under 1967 föll nederbörden 

under en längre period från den l till den 28 mnj och avdunstningen vo,r då 

uIlgefär lika hög som neder1Jörden. (Se fig. 36). Ar 1968 däremot föll större 

delen av nederbörden vid två tillfällen under en tid av 1-2 dagnr. 1\1ellan 

dessa korta regnperioder vnr det kraftig upptorkning (se fig. 37). Dessa skill

nader i nederbördens fördelning har, som vi senare skall se, stor betydelse 

för hur grödan reo,gernr på po,ckning av jorden. 

Under de år som försöken pågått i Skåne hn~ det varit betydligt fuktigare kli

ma t där än i Uppland. Speciell t under 1969 -rar det mycket vått unde:t' våren 

(fig. 42). Från den 8/4 till den 25/5 vo,r dGn uppmättn nederbörden liko, stor 

som avdunstningen. Detto, ställda stora krnv ;å mnrkens luckerhet med hänsyn 

till genomsläpplighet för vatten och syreförsörjning åt växternas rötter. Pack

ningen av jorden gav också stor skördedepression detta år (se fig. 65-66). 
Även 1968 hade tärr;ligen fuktiga förhållande::. ]f Led en period nv 20 dagar från 

l Elaj under vilken nederbörd och avdunstnir.g vägde jämt (fig, 41), Jämfört 

med dessa båda år var det 1970 torrt mder vår och försommar (fig. 43-44). 
Don genomsnittliga torrb.8ten för tidm sådd - axgång var sålunda under 1970 
3-5, mn/dag) medan den 1968 var 2-;; mm/dag och 1969 hnde värden ned mot 

0,3 mE!/ dag. 

7. Qr9..dE:n~ ~t~e.9.kli~g 

I tabellerna 34 och 35 ges en snmmanstäl1ning övor datun för såCj.d, uppkomst, 

axgång ooh skörd i paclQ1inG-s:~t.i..dD='cr3ö.kon rtJGr. föro9k",u u.tlagd,.a enliGt plu.;n L 

I försöken utlagda enligt plan l yo,r metodiken vid förcökens nnHLggning sådan 

att jorden visso, år ho,nn torko, u-; sto,rkt i yto,n mellan po,ckning och ho,rvning 

på led d. Säden grodde därvid då:igt och grödan blev svo,g. I viss nån inträf

fo,de detto, på d-ledet 1964, men lot var särskilt fnIlet på L~a Sunnersto, N 

1966. Jämn och bra stn,rt för gre·dan erhölls på smatliga led på L: o, Sunnersto, 

N 1967. på övriga försök fnnns cet en tendens till att fGrsöksleel a (ingen 

packning) ho,do en något senare ".l:9pkomst än övrigo, loel. Pe. L: a Sunnorsta Ö 

1967 fick grödo,n på led a speciell t dålig sto,rt. :F'ör dju? sådd på detta led 

i förening med skorpbildninc; medförde dels sen uppkomst, ooh dels att många 

plo,ntor ej orlmde bryta genom skorpan. Grödan på led a 7nr därefter klnrt 



sämst under hela vegetationsperioden. Liggsäd inträffade på L:a SW1nersta N1965. 

Härvid drabbades f~rs~ksled a svårast och led d minst. Vid bed~mningen av ligg

säden efter en 10-gradig skala~ där ° =: ingen liggsäd och 10 = fullständig ligg

säd, erh~lls f~ljande siffervärde: a = 10, b = 9,5, c = 7,5, och d = 6,5. 

I packning - såtidsf~rs~ken utlagda från Ultuna (Uppsala län) har det lyckats 

tämligen väl att ge grödan en god start. De varma och torra vårarna har dock 

orsakat ojämn uppkomst i några fall. Detta gäller framför all t såtid 3 på 

L~ a S1mnersta P-s 1966. lied 31 men även 32 fick då mycket dålig uppkomst. För 

övrigt har flingen packning" gett något senare uppkomst (1-2 dagar) än Iflätt ff 

och "normal packning" i några försök, Detta gäller såtid 2 och/eller 3 på 

Säby D 1968, Säby och Ultuna 1969 samt Ultuna 1970. Jämför antalet plantor vid 

uppkomsten enligt tabell 28. 

Svåra skador v2-11ades på Ultuna 1970, såtid l, av kajor, som ryckte upp uppskatt

ningsvis 30 % av den groende säden. 

Skorpbildning i f~rening med jordloppsangrepp medförde mycket svagt bestånd på 

Ullfors 1970, s~tid 3. Jordloppsangrepp har eljest vållat problem endast vid så

tid 1. Härvid har i många f~rsök bekämpning satts in f~r att ej den späda brod

den skulle skadas alltför mycket. 

I vissa försök har de synliga skillnaderna i grödan varit tydliga och klara mel

lan olika packningsgrader genom hela vegetationsperioden. Detta gäller f~r såtid 

l på Säby och Ultuna 1967 och 1969, då den Ylnormala packningen" haft klart sämre 

gröda än l1ingen ll och 1l1ätt pack:ning ll
• Se fig. 46, Säby 1967. l andra sidan har 

grödan vid normal packning varit klart bäst påflsåtid 3 11 på L~a Sunnersta P-s 

1966 samt Säby 1969 och även på IIsåtid 2 11 på Säby ]J 1968, Säby S, Ultuna, 

Ullfors och Storängen 1970, I andra f~rsök har lIinge:c p8/;knirg ll VO,,:i t bäst, 

eller det har varit små skillnader mellan olika packningsgrader f=am till 

omkring mitten av juni. Därefter har grödan på packade rutor vari t den bättre. 

Detta inträffade särskilt tydligt på såtid l Säby ]J 1968, där led 11 (ingen 

packning) från att i "början av juni ha haft betydligt bättre gr~da än led 13 

(normal packning), fick klart sämre gr~da i slutet av sammO, månad. l,iknande 

skillnader mellan packat och ej packat förekom också på Säby E 1968 och såtid 

2 på Ul tuna och Säby 1969. En orsak -t;ill dessa omkastningar TIelIan olika led 

kan vara att den kraftiga rotutvecklingen och den stora bladmasE~, som initie

rades på ej packade rutor genom den luckra markstrukturen i f~rening med goda 

fuktighetsf~rhållanden, ej länpade sig f~r det torra klimat som sedan f~ljde, 

då vatten och näringstillgången i marken begränsades. Packade rutor med sin 

sämre gr~da var bättre anpassade till det torra klimatet och dess f~ljdverk

ningar. Andra orsaker kan vara bättre vattenhushållning på packade led, och 

f~r Säbys del, även r~tternas sämre utveckling i alven när matjorden var lucker 

(se fig. 16). 
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Tabell 3!J.. Tidpunkt för siidd~ uppkomst, axgiing och skörd i packning - såtids-
försöken. 

o 

Sådd Axgång FörsökspIa ts Ar Uppkomst Skörd 

L~a Sunnersta P-S 1966 2. 4/5 21/5 29/6 31/8 
3. 13/5 26/5 4/7 10/9 

Säby 1967 l. 24/4 12/5 30/6 22/8 
2. 12/5 23/5 8/7 22/8 

3. 1/6 8/6 16/7 15/9 

Ultuna 1967 l. 7/4 28/4 27/6 18/8 
2. 18/4 10/5 30/6 18/8 

3. 5/f 14/6 21/7 20/9 

Säby E 1968 l. 18/4 2/5 20/6 13/0 
2. 27/4 12/5 5/7 22/8 

3. 3/5 22/5 8/7 13/9 

Säby :o 1968 L 18/4 2/5 30/6 22/8 
2. 27/4 13/5 6/7 4/9 
3. 3/5 23/5 12/7 13/9 

KungsänGen 1968 l. 16/4 30/4 24/6 12/8 

2. 22/4 5/5 28/6 4/9 
3. 1/5 18/5 4/7 13/9 

Säby 1969 l. 28/4 14/5 2/7 2/9 
2. 5/5 16/5 3/7 2/9 
3. 11/5 26/5 7/7 2/9 

Ultuna 1969 l. 24/4 13/5 1/7 14/8 
2. 2/5 16/5 3/7 14/0 

3. 9/5 24/5 5/7 14/8 

Säby N 1970 l. 30/4 14/5 30/6 25/8 (ej 14) 
2. 8/5 19/5 2/7 25/8 (ej 21) 

3. 14/5 25/5 7/7 3/9 (+ 21,14) 

Säby S 1970 l. 30/4 14/5 30/6 25/8 (ej 11) 

2. 8/5 19/5 3/7 3/9 (+ 11) 

3. 14/5 25/5 7/7 10/9 

Ultuna 1970 l. 1/5 14/5 1/7 3/9 (ej 11) 
2. 8/5 19/5 3/7 22/9 (ej 21) 

3. 15/5 26/5 0/7 10/10(+ 11,21) 
,~._----_.- -------'"--~---_ .. , 
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Tabell 34. Forts. 

Försöksplats År Sådd Uppkotlst Axgång Skörd 

Ullfors 1970 l. 6/5 19/5 4/7 28/9 
2. 12/5 22/5 6/7 13/10 
3. 20/5 1/6 13/10 

Storängen 1970 2. 13/5 22/5 5/7 24/9 
3. 22/5 1/6 12/7 12/10 

Lönhult 4 1968 l. 21/3 15/4 18/6 6/8 
2. 30/3 21/4 19/6 6/0 
3. 17/4 29/4 23/6 22/8 

Lönhul t 10 1968 l. 28/3 21/4 19/6 6/8 
2. 16/4 29/4 23/6 22/8 

3. 25/4 9/5 25/6 22/8 

Lönhult 11 1968 l. 15/4 29/4 23/6 6/0 
2. 25/4 13/5 28/6 2/9 
3. 30/4 14/5 2/7 2/9 

Lönhult 6 1969 1. S/4 5/5 20/6 6/8 
2. 10/4 5/5 23/6 6/8 

3. 22/4 12/5 25/6 6/8 

Höghu1t 1969 l. 9/4 5/5 23/6 14/8 
2. 18/4 9/5 25/6 14/8 
3. 23/4 11/5 26/6 14/8 

IJönhul t 9 1969 l. 17/4 10/5 23/6 15/8 
2. 24/4 14/5 25/6 15/0 
3. 28/5 9/6 16/7 2/9 

Lönhu1t 3 1970 l. 25/4 8/5 26/6 7/9 
2. 6/5 15/5 1/7 17/9 
3. 12/5 22/5 4/7 17/9 

Höghult 1970 l. 20/4 13/5 28/6 8/9 
2. 8/5 19/5 30/6 8/9 
3. 13/5 25/5 4/7 0/9 

Lönhult 2 1970 l. 5/5 14/5 4/7 18/9 
2. 12/5 26/5 12/7 10/9 
3. 20/5 31/5 15/7 18/9 
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Tabell 34. Forts. 

Försökspla ts År Sådd Uppkomst Axgång Skörd 

Lönstorp 1970 l. 4/5 15/5 29/6 20/8 

2. 4/5 15/5 29/6 20/8 

3. 10/5 22/5 4/7 27/8 

L~a Bonnikan 1970 l. 20/4 8/5 25/6 20/8 

2. 3/5 15/5 29/6 27/8 

3. 9/5 22/5 4/7 27/8 

Tabell 35. Tidpunkt för sådd, uppkomst, o och skörd i försöken utlagda axgang 

enligt försöksplan l. 

Försöksplats År Sådd Uppkomst Axgång Skörd 

Ultuna 1963 16/5 25/5 7/7 13/9 

-"- 1964 21/5 29/5 13/7 7/9 

L~a SUYlllersta Ö, N 1965 4/5 18/5 5/7 16/9 resp. 

7/10 

" If " 1966 10/5 20/5 9/7 16/9 resp. 

29/8 

" " fl 1967 26/4 15/5 3/7 omkr. 25/8 
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Vid Lönhult erhölls en relativt jämn uppkomst i försöken 1968. Under den ne

derbördsrika våren 1969 ruttnade en stor del av utsädet i jorden på Lönhult 9 

(styv lera)! led 22 och 23. Även på Höghult, (mellanlera)led 33, ruttnade tro

ligen en del av utsädet. Uppkomsten i dessa två försök var överlag bäst på ej 

packade rutor (se tabell 28). på Lönhult 6 1969 (lerig mo) var det däremot jämn 

uppkomst. 

År 1970 var våren tämligen torr, och på den styva leran på Lönhult 2 blev upp

komsten något ojämn, men utan större skillnader mellan olika packningsgrader. 

på Höghult och Lönstorp var uppkomsten relativt jämn. Vid L~a Bennikan blev 

det en kort regnperiod efter såtid l. Detta var dock tillräckligt för att en 

del av utsädet skulle ruttna i jorden, framför allt efter normal packning, men 

i någon mån även efter lätt packning. på ej packade rutor erhölls inga skador. 

Viltskador uppstod i en del försök på det tidigast sådda. De svåraste skadorna 

erhölls på Lönhult 4 1968, då både fasaner, kajor och harar lät sig väl smaka 

av den spirande säden. Nettorutorna kunde dock minskas, så att de skadade par

tierna praktiskt taget helt kom att uteslutas. 

på de styvare lerorna på Lönhult Il 1968 och LönhuI t 9 1969 samt på !;wllanleran 

på Höghult 1969 hämmades grödans utveckling starkt på packade rutor. Exempel på 

detta ses i fig. 47. På den lättare jorden på Lönhult 4 1968 tycktes ej vegeta

tionen ha påverkats nämnvärt av packningen. 

Grödan på den mullrika mellanleran på Lönhult 10 1968 var sämst på de normalt 

packade rutorna på såtid l vid observationerna i juni. På de övriga såtiderna 

var skillnaderna mindre, men den normala packningen tycktes dock ha något säm

re gröda än övriga led. Tyvärr började liggsäd uppkomma i försöket redan i slu

tet av juni, vilken var svåraro ju bättre grödan och luckrare jorden var. Dess

utom visade det sig också vara tämligen rikligt med kvickrot i försöket. Även 

kvickroten drabbade de luckra rutorna svårast. Graden av liggsäd och kvickrots

förekomst framgår av de uppskattade värdena i tabell 36. 

Tabell 36. Bedömd liggsäds- och kvickrotsförekomst vid skörd på Lönhult 10 1968. 

IJiggsäd 

Kvickrot 

Liggsäd~a~~ln: ° ~ ingen liggsäd, 10 = fullständig liggsäd. Kvick

rotssImla: ° = ingen kvickrot, 10 = total t kvickrotsbemängd. 

Försöksled 
---~~------"-

Il 12 13 21 22 23 31 32 33 

8,3 8,3 3,0 8,8 7,5 6,8 6,3 6,0 4,8 

5,0 2,3 3,3 7~5 5,5 4,0 



Fig. 45. Såbäddens yta vid såtid l på Lönhult 10 1968. Från vänster till höger: 

ingen packning, lätt packning och normal packning. Bruket är grövre ju starkare 

packningen varit. 

Fig. 46. Såtid l på Säby 1967 (14/7). Från vänster till höger: ingen packning, 

lätt packning och normal packning. 

Fig. 47. Såtid l på Lönhult 11 1968 (14/6). Från vänster till höger: ingen 

packning, lätt packning och normal packning. 
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på L~nhult 6 1969 gjordes paokningen till såtid l en ve oka f~re själva sådden. 

Anledningen till att sådden ej skedde omedelbart efter packningen var att den 

Irbredställdal! traktor som användes vid bearbetning och sådd sjönk ned så djupt 

i den mjuka och våta jorden vid tiden f~r packningen? att den ej kunde dra fram 

redskapen. Den normala packningen orsakade mer ältning än packning. Gr~dan tyck

tes lida mest av den normala packningen vid såtid l och 2. F~r ~vrigt kunde ej 

några st~rre skillnader konstateras i gr~dans utveckling mellan olika led. 

År 1970 tycktes packningen ej spela någon st~rre roll f~r gr~dans utveckling i 

f0rs~ken på L~nhul t 2 och 3 samt H~ghul t. Den torra vädeI'leken under våren ooh 

fö~sommaren medförde att torkskador uppträdde fläckvis på L~nhult 3, varf~r 

:'latta förs~k hade myoket ojämn gr~da. 

på 1~nstorp hämmades gr~dans utveokling av den starka packningen (led 14) både 

på såtid l och 2. Normal paokning orsakade skador endast på såtid l, vilket 

också var fallet f~r L:a Bennikan. F~r ~vrigt orsakade ej packningen några ska-

dar i dessa två f~rs~k. 

Sommaren 1970 var nederb~rdsrik. Liggsäd b~rjade uppträda i f~rs~ken på Lönhult, 

HöghuI t ooh Lz a Bennikan redan under juli månad. F~rs~ket på Ij~nstorp f~rskona

dos däremot helt från liggsäd. I tabell 37 redovisas den bed~mda liggsädsföre

komsten. Till f~ljd av liggsäden groddskadades säden på samtliga såtider på 

L~nhult 2 samt på såtid 2 och 3 på Li5nhult 3. 

Tabell 37. Bed~md liggsädsf~rekomst på L~nhult 1970. 

J~iggsädsskala: O=ingen liggsäd, 10=fullständig liggsäd. 

F~rsöksplats 

L~nhult 3 

H~ghult 

L~nhult 2 

1:a Bennikan 

1:a Bennikan 

8. §.k.9..r.3.eEs_sl0.El~k 

Datum 

24/8 

24/8 

18/9 

24/7 

7/8 

F~rs~ksled 

Il 12 

l O 

O O 

7 7 
5 l 

5 l 

13 14 21 22 23 2J 

o O 643 3 

O O O O 

799 9 
O 251 

067 3 

31 32 33 34 

9 6 7 6 

554 

10 10 10 

224 

666 

Mellan f~rs~ksplatserna i Uppland ooh de i västra Skåne finns det sådana skill

nader med avseende på klimat ooh jordar att detta kan tänkas få inverkan på sk~r

den. Skörderesultaten kommer därför att redovisas för Uppland ooh Skåne var för 

sig. 
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n,~UDPland 

I tabell 38 redovisas skörderesultaten för försöken utlagda enligt plan 1. Som 

tidigare nämnts var denna försöksplan mindre lyckad eftersom det uppstod risk 

för uttorkning av ytan på led c och d~ vars gröda därmed kunde missgynnas. De 

år då hög skörd erhållits på c och d får man anta att denna uttorkning spelat 

mindre roll. Andra år däremot som på L:a Sunnersta N 1966, har den haft stor 

betydelse. Av denna anledning får resultaten från c och d tas med viss reser

vation. En beräkning av den genomsnittliga skörden från dessa försök görs där

för endast för led a och b. Hesul taten från L: a Surmersta Ö 1967 har dock ej 

tagits med i medeltalen eftersom lIingen packning" såddes för djupt i detta för

sök (se grödans utveckling). 

Av medeltalen i tabell 38 framgår att ~ormal packning med traktor vid normal 

tid för vårbruket (lod b) i I:18del tal för 5 år ej sänkt skörden jämfört med 

"ingen packning" (led a). De skördeförlustf]r som erhållits aV packning vissa 

år har utjämnats av skördeökninGar för packning andra år. 

I tabell 39 och fig. 48-60 redovisas skörderesultaten för packning - såtidsför

söken. I figurerna är skörden avsatt SOI11 funktion av matjordens porvolym (jmf. 

tabell 11 och 16). Ingen packning representeras av värdena längst till höger i 

diagrammen. Därefter följer åt vänster värdena för lätt och normal packning och 

i förekomDande fall även de för stark packning. 

Av resultaten framgår det att packningarna haft följande inverkan på skörden: 

1. Den lätta packningen har gi vi t samma skörd (Kungsängen 1968, Säby och Ul tuna 

1967 såtid l och 2) eller högre skörd (öv:ciga försök) än ingen packning. 

2. Normal packning har sänkt skörden jämfört med ingen packning endast vid så

tid l i försöken 1967 och 1969. Lika h'ög skörd som ingen pnckning har erhållits 

på Kur1gsängen 1968 samt så tid 2 på Säby och Ul tuna 1967. Vid alla övriga till

fällen har normal pnclming givit högre skörd än ingen packning. 

Medeltalen för åren 1967 - 1970 visar på en ökning av skörden efter packning. 

JJärvid är skördei:5kningen större på mellnnlern än på styv l era (tabell ,tO). 

Skadorna av den normala packningen 1967 får troligen främst tillskrivas syre

brist i marken y beroende på en kraftig sammanpressning av jorden i förening 

med relativt fuktiga klimatförhållanden (so fig. 36). Skördesänlmingen till 

följd av normal packning vid såtid l på Säby och Ultuna blev 810 resp. 550 kg/ha 

(se fig. 49, 50). 

År 1969 kan mekaniskt motstånd antas vara orsaken till ski:5rdesänkningen. Året 

var mycket torrt, varför syrebrist knappast kan ha hämmat grödans tillväxt. Jor

den blov för hårt packad av den normala packningen vid såtid l, och rötterna 

kunde ej genomväva marken i den utsträckning som behövdes för tillräcklig vatten 
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och näringsförsörjning för grödan. Skördesänkningen för den normala packningen 

blev 510 kg/ha på Säby och 300 kg/ha på Ultuna (se fig, 54, 55). 

De skördeökningar som c::chållits av packning har i vissa försök varit mycket 

stora. Pil Säby S 1970 (fig. 57) har don normale, packnilBen givit ända Ul)P till 

2 440 kg/ha mer än ingen paokning. I andra försök har skördeökningar på över 

l 000 J-::;/ha erhållits (Säby D 1968 J Säl)y 1969, Ul tuna 1970, Ullfors 1970, Stor

ängen 1970). Skördehö jningarna far sättas i sam·band med det torra klimatet un

der dessa år. Det fltår hel t klart att marken under nederbördsfattiga betingel

ser behöver vara tätare än under nederbördsrika förhållanden för att optimal 

skörd skall erhållas., Järnför här försöken 1967 (flvG, t vår!!) med de 1969-1970 

("torr VLtr"). Vi finner att 0:itimal paokningsgrad ligger nära l1ingen paokning!! 

1967 vid såtid l och 2 medan 1969-1970 optimal paokning behöver vara minst lika 

kraftig som Ifnormal paokning" vid såtid 2 ooh 3. 

Packningen har fått olika inverkan på skörderesultatet beroende av på vilken 

jord försöken legat. Detta är tydligast markerat i försöken 1968, På Kungsängen 

(48 % ler, styv lera) blev skörden ungefär lika hög oberoende av paokningsgra. 

den. Porvolymerna varierade lilellan 52,0 ooh 57,3 JS (fig. 53). p2. Säby D (36 % 
ler, mellcmlera) blev det en klar sköI'deökning för paokning. I medel tal ökade 

skörden med 640 kg/ha för lätt paokning ooh med 980 kg/ha för nor:r:ml paokning. 

Porvolymerna varierade mellan 49,5 ooh 56,2 % Lled ett troligt skörc1eOl)timum vid 

08 50 % (rig. 52). På Säby :Bi (14 % ler 9 1erig mo) blev det ookså skördc?ökning 

fÖT paokning fastän betydligt mindre än på Säby D. I medeltal ökade skörden mod 

170 kg/ha för lätt packning ooh Llod 440 kg/ha för normal paokning. Porvolymorna 

vaTierade mollan 46,7 ooh 53,6 % med optimum vid 47 % eller mindre (fig, 51). 

Jorden på Kun8sängen har en god struktur och hög produktivitet. Det tycks så

ledes som om en sådan jOrd skulle varD- mindre känslig fÖT änul'ingar i porvo·

lymen. Don struktursvagare jorden lJå Säby däremot har vnTi -:; ytterligt beroende 

av att den ilrätta lf porvolymen s~mpatso Det bÖT observeras att dot ej ondast är 

matjordens utan även alvens ogynnsamma struktuI' som bidragit till detta förhål

lande (jraf. rotbild fig. 16). Den lättaro jorden på Säby E 9 vilken har en struk

tUT som närmar sig enkelkornstruktur 9 har återigen varit mindro känslig för änd

ringar i porvolymen. 

Mellanloran har även andra år visat sig vara don jord som val'i t mest känslig för 

en avvikelse i porvolymon från uen optimala. I tabell 41 har en sammanställning 

G,jOTts som visar dessa skillnader mellan jordartor. Där framgåT det också hur o

lika kliL.1at påverlmt den effekt paokningon fått på skörden. Jämfört med ingen 

packning har under tämligen våta klimatförhållanden lätt packning oj påverkat 

skördeutbytet, medan normal packning sänkt skörden starkt, Under torTare klimat-
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~;å-cidons invorkan pit avkastningen "Jedöns moc1 hjälp av c1j,agramuoll. i fie:. 49 .. 59 o 

Jänförolserna mollan så tido:cna görs lö.mlJligen vid porvolymer där pael:ninij o;j 

pnckningsgrad 8kulle ligga til:::_ grund '.-id bocF)nmingon l:an El.':X, fE. oJ,j_ka 0lyLiT2::"la 

s&tidor inom samma f~rsök beroende p1 vid vilken paokningsgrad Ban valt att göra 

ji:'~r;:lförolserna (so t. ex, fig. 56) o 

Vi finner att siitid l Givit högst skörd på Säby och Ult'UJ2J, 1967 (L~[(~ 49 och 50) 

samt på Ullfors 1970 (fig, 59). På Säby ]J 1968 och tTlt'OX:.J, 1969 (fig. 52 och 55) 

har såtid l och 2 givit ungefär lika h~ga SkÖl"c18,:L. ~)il"G:ul 2 har G:i.vj,-~ ~~c).';si :L,,'::ci. 

på Säby 1969 (figo 54) samt Ilå Säby S oehfJ1-cuna 1970 (iig. 57 ooh 58). Pe, S:':,by 

E (fig. 51) och S~by N 1970 (fig o 56) har sätid 2 och 3 givit m1~of~r lika t~gn 

sk~rGar 7 modal! KU~1gsängen 1968 (tabeLI_ 39) erhållit högst sköre: vid [;3. -t~id .3, J:'<-:11 

s:'Hid som givi t h~gst s'cörd he.r således växlat f":::tn !le: till 8.'; 00h ävon ue! 1[11']. 

näroelägnn försöksl)latsoJ: samma år (jmL försökEm 1968). Orsn~~nrna till dc:::r3L1 

förhållnnden har troligen samband med olikhpter i klimat melln~ åren och skill-

nodor i mnrkstruktur mollan olika försöksplats er. 
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Torr viir och sommar innebär att grödan i stor utsträckning rnåste klara sig med 

det vatten som finns i jorden. Tidig sildd är därvid troligen mest fördelaktig 

eftersom grödan då utvecklar det mest omfångsrika rotsystemet (Heinonen 1970) 
och därigenom kan utnyttja markens vattenförråc1 bäst. 

Tidig sådd ger en tidigare axgång än senare sådd. Våra sädesslag når efter ax

gången ett maximuD i torrsubstansproduktionen (Stoy, ref. av Heinonen 1970). 
Behovet av växttillgängligt vatten bör då vara stort. Regn vid detta skede bör 

därför få stor betydelso för avkastningen, i synnerhet om perioden dessförin

nan varit torr. Ett regn kan således komma för sent för att det tidigast råd

da skall få någon större nytta av detta, medan däremot det senare sådda kan 

utnyttja regnet bättre för sin tillväxt och därmed ge högst skörd. Godo, mark

strukturförhållanden, som möjliggör för rötterna att lätt utvecklas ned i 0,1-

ven 1 gör å sin sida det lättare för grödan att klara längre torrperioder. En 

gröda som odlas på en mark med god struktur kan därför få on annan optimal sä

tid än cm jord med sämre struktur (jmf. skörden pä Kungsängen och Säby D 1968, 
tabell 39 samt klimatets fuktighet, fig. 37)~ 

Datum fc.ir de såtider som gav högst skörd har vo,riero,t mello,n den 7/4 och 8/5. 
I dc försök där o,nnan sil. tid än den första gav högst skörd har även tidigare 

sådd givit hög skörd. En sen sådd ho,r däremot inneburit riskor. Skörden har 

då kunnc"t sjunko, mycket kraftigt. Dotta ho,r inträffat vid sådd 9-11/5 (Säby 

ooh Ultuna 1969)~ 20/5 (Ullfors 1970) och 1-5/6 (Säby och Ultuna 1967) • 

. Tf!.2..011 38. Kärnskörd i kg/ha av vårsäd, rensad vara med 15 % vattenhal t, i 

försöken utlagda enligt plan l. 

Försök Försöksled 

nr FörsökspIa ts År Gröda o, b c d Signifikans 

l Ultuno, 1963 Havre 3480 3230 2180 xxx 

2 _11- 1964 Korn 4640 4550 4500 3530 xx 

3 L~a Sunnersta ä 1965 Havre 3960 3690 3810 3480 xx 

4 _11 _ _ fI_ N 1965 _11_ 5060 5270 5690 5060 x 

5 _I!- _11- ä 1966 Korn ., ,.., ~,...~ 1720 1030 1870 xx -",/ . 

6 _I!- _lI- N 1966 _11- 3270 3290 3080 770 oj sign. 

7 _ "- _11- ä 1967 _11 _ 2280 3480 3420 3600 xx 

8 _"- _lI_ N 1967 _11_ 5000 5020 4660 5120 x 

Medeltal av försök nr 1-6, 8 3810 3820 

l. oj sign.) D > 0,05, x) 0,05 > p > 0,01, xx) 0,01 > p > 0,001, xxx) 0,001 > p. 
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Tabell 11. Skördeminskning resp. skördeökning vid lätt och normal packning 

jämfört med. ingen packning vid olika lerhalter och klimat (Uppland). 

Skördeminskning (-) resp. ökning(+) 

Vårens L erhal t J>ätt l2acknin~ Normal Eackning 
o 

Försöksplats Ar klimat % Såtid Kg/ha % Yg/ha % 

Säby 1967 Vått 25 l ±O :tO -810 -21 

Ultuna 1967 _11- 57 l ±O ~O -550 -9 

Säby E 1968 Vått-Torrt 14 1-3 +170 +4 +440 +11 

Säby D 1968 _11- _11- 36 1-3 +640 +20 +980 +31 

Kung säng en 1968 _11- _It_ 48 1-3 +10 ±O -90 -2 

Säby 1969 Torrt 26 l +400 +14 -510 -17 

U1tuna 1969 _11- 51 l +150 +7 -300 -13 

Säby 1969 Torrt 26 2-3 +570 +24 +110 +46 

U1 tun a 1969 _11- 51 2-3 +240 +10 +380 +17 

Säby N 1970 Torrt 16 1-3 +890 +19 +1040 +22 

Säby S 1970 _11- 25 1-3 +1380 +35 +2020 +52 

Ullfors 1970 -"- 25 1-2 +1260 +32 +1390 +35 

U1tuna 1970 -"- 48 1-3 +900 +19 +1170 +25 

Storängen 1970 -"- Mulljord 2-3 +710 +15 +1050 +22 
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I tabell 42 och fig. 61-71 redovisas skörderesultaten på de enskilda försöks

platserna, Den effekt som jordpackningen haft på skörden har varierat starkt 

mellan olika år och skilda försöksplatser. Dessa variationer fär tillskrivas 

skillnader i klimat och jordartsförhållanden. Hög nederbörd på våren medförde 

svåra skördenedsättningar på packade rutor i försök som låg på styv 18]:a och 

mellanlera. Även lerig mo fick sänkt skörd efter svår ältning av jorden. För

hållandevis låg nederbörd på våren medförde att skörden l stort sett blev obe

roendE., av de i försöken ingående 1Jackningsgraderna. I tabell 43 hBr en samman

ställning gjorts av hur skilda klimatbetingelser under våren i samverkan med 

packningsförhållanden och jordarter påverkat skörden. 

Under den mycket nederbördsrika våren 1969 (tabell 31, fig. 42) framkom skador 

1jå grödan av packning på so,mtliga jordar som undersöktes. De största skördened

sättningarna erhölls på styv len" (fig. 66). I medel tal blev skördenedgåD;gen 

för lätt packning 1180 k8/ha och för nOI'!:lal packning 1820'q;/lJa. p,::" ::le1a~i~~'j'::'l" 
65) blev skördeförlusterna för lätt och normal packning 410 resp. 1010 kg/ha. 

Det blev således här ej s,'l stOJ~'a skördeminskningar SOLl 1)11 den styva leran. I 

båda dessa försök erhölls de största skördeskadorna vid sådden den 23-24 april. 

Vad SOLl orsakade detta är svårt att förklara. Skillnader i porvolymen ger ingen 

förklaringsgrund. Det finns dock smärre skillnader i klimatet för de olika så

tiderna (fig. 42). En längre regnperiod började den l ma,j. Det som såddes den 

23-24 n,p:ril var i E:tt senare groningsstadiull1 än det som såtts tidigare (17-18 
. ~ \ D t aprlJ.),.C ar Inö j1igt att detta medförde större känslighet hos det som såddes 

senare för den vattenövermättnad i jorden som blev följden av regnandet. 

ÄV(jn den leriga mon på Lönhui t 6 erhöll 1969 sänkt skörd till följd av packning 

(fig. 64). Skördoll1insk:v~ing8n var på såtid l 340 kg/ha efter liitt l)ackning och 

860 kg/ha efter normo,l packning. Vid såtid 2 gav lätt packning samma skörd som 

ingen packning~ medan nOrTllal packning gav 390 kg/ha lägre skörd. Vid såtid 3 

blev det genomgående positivt utslag för pAckninG> ~~killnAden i grödans re11.k-

tian på packningen vid sätid l resp. 2 blev stor, trots endasL Lv~ ~nBnl'u ~i~8-

skillnad i sädd. Packningen till sätid l hade dock skett i mycket våt jord r~

dan 6 dagar före sädden. Därvid erhölls en mycket stark ältning och sparbild

ning i jOJ:uun. ri:'1 Gl.·l11Hl 0,7 JC1'. v<"<,bn ,inrclen kunde ej sådden gC)llOJilföTas omedel·

bart. Som synes av fig. 64 har ältningen vid såtid l ej förtätat jorden så 

starkt som de senare packningarna vid lägre vattnnha1t i jorden. Dessa förhål

landen visar att en sönc1eräl tnin3 och förstöri.ng a'v L1Arkpn8 Fd;rl1ktnr' l:nn åstad-

komma f3törre skada än cm sammanprossning av jorden. 

Även v~iron 1968 föll det rikligt med regn (tabell 31 ~ fig. 41)? fastan mängder

na var betydligt mindre än 1969. Skador av packning orhöl1s i försöken endast 
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på den styva leran (fig. 63). I genomsnitt sänkte lätt packning skörden med 

960 kg/ha och normal packning med 1610 kg/ha. På den leriga mon (fig. 61) på

verkades ej skörderesultatet av packningen. Ett försök på mullrik lllellanlera 

(fig. 62) visade ej heller några större skillnader i skörd mellan olika pack

ningsgrader. Här har dock kvickrots- och liggsädsförekomst varit svårare ju 

luckrare jorden varit (se tabell 36). Av denna anledning är det svårt att be

dÖDa packningslcänsligheten hos donna jord. Hel t allmänt kan dock sägas att den 

höga mullhalten hos jorden bör ha gjort den mindre känslig för packning än den 

eljest skulle ha varit. 

Under våta förhållanden har således den styva leran visat sig vara utomordent

ligt känslig för packning. Mellanleran kan också drabbas av svura packnings ska

dor. Lorig mo kan i extrema fall ge sänkt skörd av packning men kan jämfört 

med de öv:riga jordarna anses vara täraligen okänslig för jordpackning • 

År 1970 var nederbörden låg under våren (tabell 31 9 fig. 439 44). I försöken 

på Höghult (fig. 68) och J~önhult (fig. 69) blev det något höjd skörd av pack

ningen. I medeltal för de tre såtiderna höjdes skörden av lätt och normal pack

ning ned 160 resp. 230 kg/ha p:l Höghul t (Uit-L1era). Motsvarande skördeökningar 

på Lönhult 2 (styv lers,) blev 100 resp. 120 kg/ha. Försöket på Lönhul t 3 (lerig 

sandie Elo) hade ojämn gröda på grund av torkskador. Skillnadernn i skörd mellan 

olika pnckningsgrader blev smiL (fig. 67). 

En jäY:1förolse mellan de uppmätta porvolymerna på mellanlera och styv lera 1970 

med dem som uppmättes på samma jordnr 1968 och 1969 ger ej anledning misstänka 

ntt jorden skulle varit mindre packad 1970 än den varit de två tidigare åren. 

B'ör HCighul ts del styrks detta av att vattenhal ten i jorden var ungefär lika hög 

vid såtid 1 1970 som den var vid packningarna 1969. Detta innebär troligen att 
j/0lii dat iiI' skillnnderna i klimat mellan å ena sidan 1970 och å andra sidan 196~ Som 

varit huvudorsaken till de olika reaktionerna på packningen. Skördeförlusterna 

genom packning do nederbördsrika åren får främst antas ha berott lJå uppkommen 

syrebrist i jorden. 

På L: a Bennilmn 1970 blev det en kort regnperiod strax efter siidden av lisdtid l" 

(fig. 44). Detta medförda att en del av utsädet ruttnade i jorden på de normalt 

packade rutorna. Jämfört ned ingen packning sänktes skörden med 830 kG/ha av 

normal packning medan lätt packning höjde skörden med 130 kg/ha (fig. 71). På 

såtid 2 och 3 ökades skörden ned i medel tal 210 kg/ha av lätt packninG och l:led 

260 kg/ha av norraal packning. Obsorver,1 at-t do uPIJmätta porvolynwrna på såtid l 

och 2 är unGofär desamma. Datta ullderstryker ytterligaro det starka samspel som 

föreligger mellan packningsgrad och kliI:la-:;. 

På Lönstorp packades jorden inför såtid l den 21 RpTi.J .• HRTvningen " 1'a rutorna 
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fick sedan avbrytas på grmlcl av regn. Sådden skedde sedan samti_digt på så tid 

l och 2 dem 4 maj. I dotta försök ingick ävcm ett försöksled w:"d stark Imck

ning (packning 3 gånger mod enkla hjul). Denna packning sänkto skörden jäm

fört med ingen packning pa såtid l Dod 630 kg/ha och på såtid 2 mod 180 kg/ha 

(fig. 70). NOl'mal packning sänkte:' skörden endast på så ti.d l, (lä förlusten blev 

200 kg/ha. De tre led (13, 14 och 24) som el'höll sänkt skörd hade den klart 

lägsta porvolyrJon - ondast omkring 39 'lo. Orsaken till skördosänkningon får an

tas van], att det mekani,,;ka motståndet i den täta jOI'd en var så starkt att rö t

tornas genomvävning av marken hindrades. Syretilleången kan knalilJast ha vari t 

för låg oftersom det var torr väderlek efter sådden. 

Don optimala porvolymen hos försöken i Skåne är liksom vid Ul tuna hc)gre ju hög

re lerhalten är. Undel' de f!nedorbördsl'ika åren" 1968 och 1969 var porvolymsop

timurJ. föl' styv lera över 56 jS (fig. 63 och 66), för LlGllanlera övor 51 % (fig. 

65) och il5r lerig mo under 51 ~; (fig. 61 och 64). "Torråretti 1970 tycktes por

volymerna kunna variera ganska Lwcket utan att skörden påverkades. Den fördelak

tigaste porvolymen tycktes dock för styv lera vara 48-50 % (fig. 69), för mel

lanlora 46-50 % (fig. 71), för lättlera 41-48 % (fig. 68 och 70) och för lerig 

mo inom eller något utanför gränserna 40 och 52 % (fig. 67). Observera att por

volymen hos dem leriBa non kan variera inom vida gränser utan att skörden på .. 

verkas och att dessa gränser är ungefär desamma både vid fuktigt och torrt kli.-

mat. 

Skillnaderna i skörd mellan olika sätider framträdde tydligast 1970. När skadlig 

paokninG kunde undvikas visade det sig att sätid l Gav den övorlägset högsta 

skörden. I medoltal för de 5 försökGn gav sålunda lätt packning (dubbla hjul) 

5YIO kg/ha P!:t sc'itid 1. på såtid 2 och 3 minskades skörden med 270 resp. 570 
kg/ha. Il' 1969 var dct tidigast sädda något bättre dn don senare sådden, me-

dan 1968 skörden blev minst lika hög vid såtid 3 som vid såtid 1. Att skill

naderna mellan såtidorna blev så stora 1970 kan bero på att vårbruket dotta 

år vnr nllmänt sent, och att det l.mder sådana förhållanden skulle vara SpG

ciGllt viktigt att få sådden genOl;1förd sil tidigt som möjligt. 



Tabell 42. Kii,rnnkö:.r.d i kg/ha från packning - såtidsfö:.r.sGlcen i Sl:åne. Gröda: korn. Skördesiffrorna gäller rensad vara 

med en vattenhalt av 15 %. 

Fä rsökspla J~~: 

Lönh1.l1t .1 

l,önr:i:ll t 10 

Lönhult Il 

Lönhult 6 

Höghui t 

Datum. för 

Si.ldd 

1968 21/3 

30/3 
" 7/1 ..L J '-, 

~edeltal packning 

1968 28/3 
"1 t::/4 .L \..... Lt, 

25/4 
Medeltal packning 

1968 15/4 
24/4 
30/4 

Medeltal packning 

1969 8/4 
10/4 
22/4 

Ledeital packning 

1969 9/4 
18/4 
23/4 

Eedeltal paokning 

Pfl,ckning_,.,..~_ ,"">",_~._. ,.,.,... ..... __ ._",.......,... I\Iedel tE'J.>1 

I11gen Lätt lToxI:1al s{i"tid n0 ° ° l) 
~lgnlflkans Jl.I1L:.i:i.r ~·::r:. i.r.g 

""""'----_. ---------------~ ... ~.~-------~~~----
4870 4940 4780 

~ ~) ("7 r,. 

I.i·> f u 4e2'O 4r

; jO 

4870 4900 5040 

4900 48[:30 4850 

4550 ,! ('''nr.. 
L1-CÖV 4~80 

4310 4720 4830 
5.1 80 ... ___ .5 2) O~" __ .:; 212. 
4680 il "7 /f, 

, (O\..I 4840 

l~560 3810 3J.30 

4920 4000 3'1·40 

~8()O ~~ 

4830 3870 3220 

5520 5180 4660 

5290 5310 4900 
5000 50:1..9...........-2 250 
5270 5180 1) .. 940 

4400 4110 3440 

4350 3930 3650 

4360 3850 3000 

4370 3960 3360 

6.860 

48i~.O 

f~·940 

4440 
4620 

5??O 

3830 
4120 

3970 

5120 

5170 
5100 

3980 

3980 

3730 

Såtid: sigr.~,. 

F'aCl{nirlg: ..... n-. 

SaTilSfiel: ~.n,.,.. 

Såtid: xxx I~iggsäd och. 1:vi.c1~X'ot frE~m8t 

P~tci:crling~Ej sigJÅtQpå ~)j racj(~lde Tl.'ttOTt< 

:~ ~~1.1ns}, e l: ,,:.t 

S&t.id: Ej sign", 

PrIckning: xx~~ 

Samspel: Ej sign. 

Sdtid: E~j sign~ 

Packning: x 

Samspel: x 

Såtid: Ej sign. 

:Packning: xxx 

Samspel: Ej sign. 



Tabell 42. Forts. 

Försöksplats 

Lön.hul t 9 

Lönhult 3 

Högb.ult 

I,önhul t 2 

Löristol"lp 

i\ ~ 
=-'-

1969 

Datum för 

sådd 

17/4 

24/4 
28/5 

Medeltal packning 

1970 25/4 
" Is Oj ,/ 

1215 
Medeltal packning 

1970 28/4 
S/5 

13/'5 

Medeltal packning 

1970 5/5 
12/5 
20/5 

Uedeltal packning 

1970 il/r:.. , ,/ 

4/5 
10/5 

l~ledel tal packning 

Packning Medeltal 

Ingen Lätt Nox'mal Stark såtid 

3320 2470 1700 2500 

2960 970 400 1440 
2360 1660 1080 1700 

2880 1700 1060 

4480 4440 4520 4680 4530 

4340 4380 4350 4310 4340 
4120 4200 4230 4070 4150 
4320 4340 4360 4350 

5560 5790 5710 5690 

5040 5320 S;;;') n 
/.J,..,LV 5220 

f}25 0 4910 5190 5020 

5180 5340 5410 

4750 5030 4910 4900 
4690 4620 4820 4710 

.ill 0 .'t 4500 4470 4470 
4620 4720 4740 

5150 5490 4950 4520 5030 

5270 5450 5450 5090 5320 

4980 4930 5030 5110 5010 

5130 5290 5150 4910 

Signifikans 

Sltid: x 

Fac}::.ning: xxx 

Samspel: xx 

Såtid: Ej sign. 

Packning:- ff
-

Samspel:- If
-

sätid: xxx 

Packning: Ej sign~ 

Samspe:;, : Ej sign. 

Såjtid: xxx 

Fackning: Ej sign. 

E3amspel: Ej sign. 

Sitid: Ej sign. 
._- 1 ' r'aClcnlllg: xxx 

Samspel: xxx 

Anmärkning 

~'n stor del BJ'/" l)~tzddet 

ruttnade i jorden på lätt 

och normal packning efter 

S Pdd Q'e~ 2 fi / A a. ~ -~ 4. 

Observera att HS~'Lttd lP ~tr 

sådd samtidigt som !Isätid 21', 



Tabell 42. Forts. 

----------------------. 
D8. tU.rn f{-j r 

c 

F~rs~ksplats Ar s~tdd 

'---"~-----'~---~~----""-

.u: a Bennikan 1970 20/4 

3/5 
o/r;:., 
/( ./ 

fuedeltal packning 

..------~-----------------, 

lackning Nle:E l tal 

Ingen Lätt J:TO.rnlEtl sJ .. tid Sigrlifi];B.l]S l\nmä,Tk11 i11g 
. ~-~------~~ .. ,.-~,,, .. ~.-•. _---~, ._----~~-_. --_. ~--.~_. -'-"~-"-_.-. _.---' . 

5950 

5600 

5590 

6080 

5740 

t:', '"7 '7 (; 
.. / f! v 

51~G 

5780 
o 

5480 

5720 ~·)';.t.id: x 

5710 Packning: Bj sign. 

- ro .iU ;)8-1L18};e1: ::.Cx 

-~ ... -~-~-~--- --~----"-'------"-'---_. -<--"~~-=--'~--"--~'~"---' _. _. ____ o 
,-----,-~_ .... «~~ •• ~._-,,~_.-.- ........ ~ .. - .. ,,-_ .. ~,_._--

l ::.:. ..:. I': i ') . "-
,Lo eJ S-,-gL. p / Ot05, X '\ 0 1 0'" I ..,./ 

, ." ') l' 0'1 "l" Oi ' ., '> '''J Ot~'- r"')\ ,". G/'" > . ? lJ V fJ ) ,.1-!i' :XX.1 v oj \..~ Ä ; .U " I" ,,) 1, x"'~,..:":._ ~"), l \...I.J.... .P Q 



Tabell 43. Sköl'deminskning resp. skördeökning vid lätt och normal packning jämfcSrt med ingen packning vid olika ler

halter och klimat (Skilne) • 
. ---------------------------------------------._----------------. 

Sj:;5-r,d0minsknins;~ -) re s'p. Ö lS:'l.i!21L.L;tl. __ .~.~~_. ____ ... 
\Ib..re~·d:: Lerhalt llä t~~~~~nirl8 ___ o _~"."" ~~I~ia8~1_y~c·ie:in~L~.'",,. __ ~ ...... _,._._._~_ 

Försöksplats .. 4.r klimat ;10 Siltic1 kg/ha % kg/ha 16 
. ___ ~_~._-< ___ .~. _~_. ~ __ . ~ __ . _~""_~_._~ __ . __ • __ ~ __ ~-__ ~._ .. ___ " __ J •• __ ~. ~ ___ • __ " ___ ,,. ___ ~ __ • ___ ~,, __ ,._._~ ______ , 

J..Jörl.h1)~l t b 1969 Iillct ~Tått 14 ~ ,,",,\ 

..L ~"'" ,r. 

l? _11_ _l!_ 14 3 
,,,,,,H,,,,,,, ... _ .. n......, _H __ 2° i :z 

-;J )..-) Högh'ul"!:: 

Lönhill t 9 ~Ir_ ~=n __ H""", 41 1-3 

j~jö:nl~ttl1 t 4 1968 ians.ka viitt 13 1=03 
=>"H""" 11 ~I!- ".",H._ _.11_ 49 1~3 

Lön.h.u.l t 3 1970 ~rorTt 13 1-3 

Hö gh11 l t "",,,il_ _" ~t_ 23 1~3 

Lc~ rl~:1 111 t 2 ",""H_ •• 1!~ 40 1-3 

.Länctor]? _11_ ..... , ~!- 18 l 

Il~. a Bel1.tl.ik:a:n ,..."H ...... _l!_ 35 l 

Lönstorp "",0= _n_ 18 2~3 

Ii::a Ben~n.ika.n """'H ....... =, ...... 35 2-3 

-160 

+50 

--410 

-1180 

~-20 

-9:50 

-1-20 

+160 

+100 

+340 

+130 

+60 

+200 

-3 
+1 

-9 
-41 
+ -o 

-20 

+, 
-() 

+3 
,+t: 

-r-7 
,.., 

+c: 

+1 

+4 

-630 -12 

+250 +5 

·-1010 ~c.:3 

-1820 ~·~6 :; 

_"n -,v ·~:,,1 

-1610 ~33 

+40 +-1 

.-230 

+120 _L. ;;~ 
'-J 

-200 

-830 =14 

+110 -,-2 

+260 +) 



3000 

5000 

3000 

1000 

38 42 

E~ .. §l. Lönhult 4 196f:3. I(är:nsk:örden (15 7:' \lattenhal t) som fU.Jl1dion av 

ma tJordeYH3 porvo1ym. 

Gröda: korn. Matjordens lerhal t:; 13 '/0. 

Kärnskö:rd J 

Såtid -_ .... _-_ .. 
14 28 mars 
'1 c.. 16 april 

o 3. 25 april 

I 
.~~~~-J---_. __ .. 
48 52 60 / Porvolym o 

l~:i,.g. §?.:. Lc5nhult 10 1968. Kärnskörden (15 f') vattenhalt) som funktion av 

matjorden'?' porvolym. 

Gr<::ida.: korn. Matjordens lerhal t: 2'7 '1G• 



5000 

3000 

1000 

48 

:B1i.~· A' / ~, 
~~~,J?~2.! 

5000 

3000 

42 

52 56 

Lön .. hrtl t 11 19680 

ma t~jo:cden;3 po:cvol;yw. 

matjordens parva 

60 

(15 }0 vattenhal t) 

15 april 

o 2 ~ 24 april 

(} .3$ .30 april 

Porvolym % 

som funktion aV' 

april 

april 



5000 

3000 

4000 

2000 

42 46 50 54 .Porvolym jb 

1!'iS ••. €~".:. HöghuI t 1969. l{ärnskörden (15 IS vattenhal t) som funktion av 

matjorden.s porvolym. 

46 50 54 58 

april 

april 

maj 

Porvolym y; 

Lönhult 9 1969. Kärnskörden (15 ;s vattenhalt) 80m funktion av

matjordenn po:cvolym. 

Gröd:3,~ korn. lIJat;jordm1f3 ler:hal t: 41 %~ 



5000 

3000~--------_____ + ____ _ 

6000 

4,000 

2000 

40 44 40 52 

el 2. 

O 3. 

PiS •• 67,., I"önhult 3 1970. Kärnskörden (15 ')~ vattenhs.l t) som funktion av 

matjordens pox·volym. 

Gröda~ korntl HLatjordens lerllal"t: 13 7'b'l) 

42 :50 

l J 

54 

·_·1 , 

~~ I-Iöghul t 1970~ Kärnskörd.en (15 'ib 'vTl.:ttenhalt) som l'unk-l;ion av 

matjordons porvolym. 

GrÖda~k.orn,~ N[a:l;jo~t'dens lerhalt: 
.' 

;~ ~:) IO~ 



5000 

3000 

1000 

42 50 Porvolym % 

J/iJi!, •• ".02.~ Li.:i:n.tnl-t 2 1970. Kärnskörden (15 % vattenhalt) som funktion av 

matjordens pOJ:voly-:rn. 

Kärnski:5rd? kg/ha. 

Såtid 

~ 1 .. 4 maj 

O 2. 4- maj 

O 3. 10 maj 

38 50 rorvol;YIJl % 

mat:jo:t'dens porvolym .• 



6000 

44 48 .52 56 Porvolym % 
Eig. lt. 1J:a Bennikan 1970. Kärnskärden (15 % vattenhalt) som funktion 

av m.atjordens porvolym. 
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12. Up:pland 

I tabell 44 och 45 redovisas vattenhalten hos kärnan vid skörd i försök utlag

da enligt plan l respektive packning - såtidsförsöken. I en del försök har vat

tenhalten varit betydligt högre på ej packade rutor än på packade. Orsaken har 

i de flesta fall varit grönskattsbildning. Detta har inträffat i försök där 

grödan på ej packade rutor fått en svag utveckling och gett en låg skörd (L~a 

Sunne::c'fJta Ö 1966, Säby D 1968 9 samtliga försök 1970). På L~ a Sunnersta N 1965 

o::c'sakades den högre vattenhalten av liggsäd, som var svårast på !lingen pack-
. Il nlng • 

Vad såtiden beträffar har "såtid 3" i medeltal haft nära 4 % högre vattenhalt i 

kärnan vid skörd än "såtid II! och r1[Jt.+id 2" (tabell 45). Dessutom har skörden 

ofta företagits senare vid senare sådd. I medeltal för åren 1967-70 ('~tom 

Stor~nccn 1970) h0~ sålades D~ti~ l s~Jr~~+s don 25 augusti. citiQ 2 don 

2 september och såtid 3 den 14 september. 

I tabellerna 46-49 presenteras hl-vikt och 1000-kornvikt. Packningen av jorden 

har i regel påverkat dessa vikter tämligen lite. För hl-:vikten kan dock noteras 

att vikterna år 1970 genomgående var lägre på ej packad~ rutor än på packade 

(tabell 47). De största skillnaderna detta år erhölls för försöksplatsen Ultuna 

s&tid l, som hade 572 kg lägre hl-vikt på ej paokade rutor jämfört med packade. 

För såtiderna gäller att täle hl-vikten och 1000-kornvikten i medeltal har vari 

lägst för såtid 3 (tabell 47, 49). 

D. V2:~r~-'c:r:n, Ski'me 

Vattenhalten hos kärnan vid skörd redovisas i taDell50. I de försök där pack

ningen vållat skördeskador har i regel vattenhal ten vari t högl'e i kärnan från 

packade rutor (se -'c. ex. Li::inhul t 11 1968, LönhuI t 9 och HöghuI t 1969 samt L: a 

Bennikan 1970~ såtid l). För övrigt är det ganska små skillnader i skördens 

vattenhalt mellan olika packningsgrader. 

Grödan har i de flesta försök skördats tidigare vid tidigare sådd. Imodeltal 

har såtid l skördats den 20 augusti, såtid 2 den 25 augusti och såtid 3 den 

29 augusti. Boroende på dessa olika skördedatum filLnS det inga Destämda skill

nader i kärnans vattenhalt mellan olika såtider. 

I tabellerna 51-52 redovisas kärnans hl-vikt och 1000-kornvikt. I de flosta 

försök har dessa vikter påverkats obetydligt av packningarna. Medeltalen för 

de olika paokningarna inom samma siitid är pTaktiskt taget lika stora. 

För såtiden gäller att det tycks vara en ganska klar tendens till att hl-vikt 

och 1000-kornvikt sjunker med senare sådd. 
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Tabell 44. Vattenhalten hos kärnan vid skörd i försöken utlagda enligt plan L 

Vattenhalt i viktprocent 
o 

FörsökspIa ts Ar a b c d 

Ultuna 1963 19,6 lS,9 20,2 

-"- 1964 18,3 17,7 lS,l 20,4 

L~a Sunnersta Ö 1965 29,2 2S,4 27,1 29,2 
_1I~. _lI_ N 1965 33,S 30,2 27,0 25,4 

-"- _II- ä 1966 3S,3 33,4 32,0 29,9 
_II.~ -"- N 1966 28,7 25,1 27,0 39,2 
_!l- _"_ ä 1967 lS,7 lS,4 lS,3 19,0 
_11_ _!I- N 1967 17,5 17,3 17,7 17,3 

Medeltal 25,5 23,7 23,4 25,8 

Tabell 45. Vattenhalten hos kärnan vid skörd i packning - så tidsförsökon i Upp-

land. 

Vattenhalt viktErocent 

Försöksplats År 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 

L: ,~2 S:.~:r]l cr8tr: .f) 1966 30,7 25,7 25,S 39,5 29,9 33,1 

Säby 1967 17,1 lS,l 16,8 20,S 21,5 21,1 20,7 20,2 19,9 

Ultuna 1967 20,8 21,7 21,2 22,0 22,2 22,1 33,S 33,7 32,S 

Säby E 1968 26,2 26,2 27, l 22,4 22,6 22,3 25,1 24,4 24,9 

Säby D 1968 26,4 22,0 20,9 30,0 26,6 23,6 29,5 27,9 28,0 

Kung säng on 1965 21,2 18,6 19,0 24,9 22,2 21,7 28,4 26,S 26,7 

Säby 1969 16,3 17,4 17,2 16,6 17,0 16,4 19,0 19,2 19,0 

Ul tuna 1969 15,6 14,6 16,7 17,2 16,3 15,4 23,4 24,6 21,6 

Säby N 1970 24,4 22,4 24,3 26,s 23,1 22,5 21,3 22,7 23,4 21,1 20,1 19,6 

Säby S 1970 25,7 25,4 25,S 26,1 23,1 20,0 29,2 27,3 24,6 

Ultuna 1970 33,3 30,2 30,4 33,4 33,6 31,2 35,2 33,6 32,7 

Ullfors 1970 35,2 32,4 32,S 27,7 25,2 25,3 35,5 37,9 34,5 

Storängen 1970 32,0 29,6 29,2 29,0 22,8 22,4 211,,4 24,9 
~----_._---_ .. _~._' - -_._--~-~ -- --- _ ... ~.- _ ... _. ---- .. - _ .... _._ .. _---._._--- _. "-'-'-" - -_ .. --. __ ._- _.-- .. _--- ~_ .. - --._-_._----- --- _.- ~ . 

Medeltal Säby 1967-

Ullfors 1970 23,S 22,6 22,9 24,0 23,0 21,9 27,6 27,0 26,0 
~-v' I \ I \ I 

23";0 
'-/ 

Medeltal såtid 23,1 26,9 
----------~.~-~---



Tabell 46. Kärnans hl-vikt 

Försöksplatsl ) År Gröda 

Ul tuna 1963 Havre 

L~a Sunnersta Ö 1965 _"_ 

-"- _"_ N 1965 _11_ 

_ "- _11 _ Ö 1966 Korn 
•• , ll_ _lI_ N 1966 _"_ 
_ "_ _tt _ Ö 1967 _11_ 

_11 _ _ 11_ N 1967 _11_ 

Medeltal Havre 

-" .... Korn 

1) Hl-vikten är ej bestämd 

i försöken utlagda 

lIl-v"ikt :: - k'7 l~ 

a b 

62,0 62,2 
62,4 62,8 

58,4 58,4 
72,2 71,8 
71 .2 72,8 

77,2 75,6 
77,0 77,2 

60,9 61,1 

74,4 74,4 

för Ultuna 1964. 

enligt plan 

c 

62,8 
63,2 
62,0 

73,6 
71,6 
78,2 
76,8 

62,7 
75,1 

l. 

d 

62,0 
62,0 
72,8 
65,6 
76 ,2 

76,8 

126. 

Tabell 47. Kärnans hl-vikt i l)ackning - såtidsförsöken i Uppland. Gröda~ korn 

(vete på L~a Sunnersta P-S 1966 ) • 

Hl-vikt 2 kg 
o 

FörsökspIa ts Ar 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 

J~ r, Srm~,Lc~~;-~{,~~~1,. S 1966 77,6 80,0 80,0 73,4 76,8 76,6 
Säby 1967 76,0 75,4 76 ° , , 76,6 76,2 76,0 72,8 73,6 73,2 
Ultuna 1967 76,6 76,8 77,0 76,8 76,8 77 ,0 70,0 70,0 70,8 

Säby E 1968 73,8 73,4 73,6 74,0 74,2 73,6 72,4 72,0 72,4 
Säby D 1968 72,8 74,0 74,0 72,0 73,2 73,8 70,8 72,0 72,0 
TT •• Lcungsangen 1968 75,4 75,4 75,0 73,6 73,2 73,6 72,4 72,0 72,8 

Säby 1969 68,4 68,8 68,8 68,8 69,2 68,8 68,8 69,0 68,8 

Ultuna 1969 74,2 74,0 7ft, ° 73,2 74,0 74,0 72,2 72,4 73,4 

Säby N 1970 74,2 75,0 74,6 74,0 74,6 75,2 75,4 75,2 74,8 75,2 76,2 75,c 

Siiby s 1970 72,6 74,6 73,8 73,6 75,0 74,8 73,6 73,8 74,6 

Ultuna 1970 68,0 73,2 73,2 69,6 72,2 72,8 69,4 70,8 70,8 

Ullfors 1970 67,2 69, L1· 69,6 65,0 66,8 66,4 57,0 57,2 59,0 

Storiingen 1970 69,6 70,0 70,6 71,4 65,6 66,0 66,6 66, L 
o ______________ • __ ~_· _____ ·_·· ___ • 

.- •• - ~--.-.~.--.-------_.--•• - .--.--- --'-" __ o _" • ___ • _______ ._ •• ~ __ ._ ••• _______ .~ ___ ._._._~ __ ~_ • ____________ • _______ 

Medeltal Siiby 1967-
Ullfors 1970 72,7 73,6 73,6 7295 73,3 73,3 70,4 70,7 71,3 f 

"-----y_._-/ \ ,/ _/ \. 
V 

Medeltal såtid 73,3 73,/0 70,8 



Tabell 4§.. 1000-kornvikten vid 15 j{ vattenhal t i försöken utlagda enligt plan 

l. 

-I"" ""k l t l) borsosp a s 

1:a Sunnersta Ö 
•• il_ lir 

_11_ Ö 

_ 11- Ö 

Medeltal 
_11-

1965 
1966 

1966 

1967 

1967 

Gröda 

Havre 
_H_ 

Korn 
_11 _ 

-"-
_11-

Havre 

Korn 

1000-kornvikt, g 

a b 

43,9 
40,0 

39,1 

44,8 

43,5 

49,6 

42 ,0 

44,3 

439° 
40,0 

42 ,9 
47,0 

47,4 
50,4 

l) 1000-kornvikten är ej bestämd för Ultuna 1963 och 1964. 

c 

43,7 
40,7 

41,5 
46,0 

46,7 
50,1 

42 ,2 

46,1 

d 

43,5 
40,6 

42,5 

36,8 

49,0 
50,1 

42,1 

44,6 

1abelU9. 1000-kornvikten vid 15 IS vattenhal t i packning - såtidsförsöken i 

Uppland. Gröda~ korn (vete på 1:a Sunnersta P-S 1966). 

Försöksplats År Il 12 13 14 

1:a Sunners-

ta P-S 1966 

Säby 1967 48,9 49,7 18,6 

Ultuna 1967 52,0 50,6 51,0 

Säby E 1968 48,8 47,9 46,7 

Säby D 1968 46,9 49,1 50,1 

Kungsängen 1968 53,0 52,5 51,3 

Säby 1969 47,2 46,3 46,2 

U1tuna 1969 48,6 49,4 47,0 

21 22 23 

38,1 38,7 39,3 

49,9 49,8 49,6 

50,7 51,7 51,3 

47,3 47,4 47,9 

44,9 46,7 47,7 
47,6 50,7 50,2 

45,2 47,2 45,0 

46,6 47,8 48,lf 

24 31 32 33 

37,2 39,2 38,7 

40,1 47,6 47,0 

43,5 46,0 44,8 

46,0 46,8 45,9 

/+3,9 45,2 45,2 

46 , ° 46 ,9 4°,:: 
45,8 45,~- 46,5 
[16,7 46,2 47,8 

34 

Säby liT 

Säby S 

Ultuna 

Ul1fors 

1970 52,1 52,9 50,0 49,3 51,0 50,8 51,6 51,7 51,4 50,7 52,8 52,5 

1970 51,3 51,1 51,7 51,7 51,2 50,8 49,5 49,9 52,6 

1970 49,4 48,3 48,6 49,7 47,3 49,3 46,6 47,3 47,2 
1970 51,9 51,0 53,5 50,6 51,7 52,1 46 ,3 48,1 46,6 

Storängen 1970 51,0 52,6 53,7 52,5 50,2 51,3 50,4 52,0 

Medelta12'JJy 1967-

UlLfors 

Medeltal 

48,7 49,3 ,~9,4 
'-------v / 

49,1 

46 ,7 47,3 47,7 
\ -'-./ / 

47,2 
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18,0 17,4 17,5 
:1.9,6 21,9 25,7 
~-O)9 26,3 26,7 

21~7 

20,3 ;;0; O 20, ° 

1970 21,S 21,0 20,4 20,7 32,0 30.~ 30,3 30,6 35,5 33,0 34,~ 33,7 
1570 20,0 i9,7 20,2 

1970 

1970 

19,7 21:1 23,L; '-_·---·_-v---/ 
D5.-~id 21,4 
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Lönhult ? 

Länstar)) 

Medeltal 

Medeltal 

1960 73;0 73,1 73,0 

1960 72,0 71,4 71,6 
1968 72,6 72,0 72,0 

1969 72,8 72,8 73,0 
1969 72,0 70,8 70,~ 

69,6 68,4 69,4 
68,6 68,2 67;6 

72,8 73,0 73~2 
('J.;O 71,2 70,2 

70,6 7L6 7;~y2 

71 1 6 71,6 70,0 

J959 72,0 72,8 71,4 71,6 71,6 71,0 71,6 71,0 70 ,8 
1970 68,0 60,8 69,0 68,0 65,2 65,6 66,6 66,2 63.4 64,0 63,4 

1970 72,8 73,6 73,4 
1970 66,6 67,6 67,2 65,6 66,6 67,2 66,0 65,2 65,8 

r; 
I L 

1970 74 1 8 74,0 74,2 74,2 75,0 75,4 74,8 74,6 75,0 75,2 75,2 75,4 

,)0,9 71, O 71, l / ,,/ 
7J-, O 

------- ._-- _ .. _~--_._-" .. _-.-
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Ijnhult () 1969 /1-397 ./ 

Lönhult 3 1970 31,4 

Höghult 1970 4 2 ,7 

tönhlll t 2 1970 32,3 

"Löns 'torp 1970 46,4 

L~a Bennikan 1970 48,0 
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l~ed el ta.J. 
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l~2 $ 6 4/t y 3 

30,7 40;2 

39,0 38,9 

44,4 44,9 

46,B 47,0 

44,5 43,1 

34s-<t 34,2 34,2 

43,0 43,5 

35,5 33,4 

47,6 !~ 7 ,4 47,0 

49,8 49,9 

42,2 

41,8 45,2 44,1 

L~l, 9 40,1 40,6 

34,9 33,3 33,1 

44,1 L~2, 7 46,0 

45,1 46,5 46,2 

44,1 44, .11, 45 ,~-

29,0 31,3 32,4 

42,3 42,2 44,2 

31,7 31,2 31,9 

48,7 4'7,8 48,5 

46,6 45,6 47,5 

40,9 40,9 41,8 

,]l ,2 

31,4 

Lt 7 , l 
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- såtidsförsöken i 

31 32 33 

44,7 44,5 44,7 

38,4 30,5 39,1 

36,9 30,7 31,1 

4 2 ,9 41,7 43, :'~ 

46,4 48,1 46,4 

37,7 38,0 39,0 

28,1 30,2 29,2 

3' ,0 39,5 40,9 

30,7 35,2 32,8 

46,1 45,3 45,9 

47,1 ,15, '7 Lr5,7 

39,7 39,8 39,8 

39,B 

34 

29,3 

46,6 

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

D. DISKUSSION 

:::1e11 inverkan som jordpaokningen har po, grödans utveokling och po, skördens stor

lek tycks till stor c,ol sammanhL'inga med klima tförho'llandona under tiden mellan 

8[Ldcl ooh axgång. Torrt till tämligen torrt klimat under denna period har so'ledes 

medfö:d kTaftig -till lätt skö rdeökning efter paokning (jmf. Ul tuna ooh Säby 1970 

tabo11 :L.'G;:;p. Lönhulto el: ~~öghul t 1970, tabell L~3). FuktiG+; ~1:i_ma t däremot har 

medfört kraftie:a skördesänkningar efter paokning (jmf. Ultuna och Säby 1967, ta

bell 41~ samt Lönhult 9 ooh Höghult 1969, tabell ·13). "C":i..".der do ter försöken ge

nomfördes var klimatet i Sk~'ln(? 1)etydligt nederbördsrikare än i Uppland. 0l)timal 

skörcl har d.ärför erhållits vid en lägre packningsgrad hos marken i Skåne än i 

Upplando 

Vid ett visst klimat tyoks so'ledes jordpaokningen po'vel'ka skördarna po, i stort 

sett samma SLitt obeJ:'oen(le av fl)]~2öksp12"tsernas H'ige i landet. 11.7 denna anledning 

bör därför de genomförda försökcn ge upplysning om jordpaokningsproblemen även 

i -crakteJ:' utanför de undersökta ornro'der:. -.: l dem kan nL'im1igen för-eller. nackdelar 

sv packr.:ing l)cdömas genom att ;""""ih:'a klimatet i varje nytt omr:lde med klimatet 

där försöken varit belägna. 

Det ~(an vara av intresse att jämföra resultaten av de egna försök:en mod dem 80m 

eThölls av HöJmnsson (1966). Håkans;Jon kan sägas ha und8rflökt hUT grij(]n.n Tea'":;--
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rat vid ytterlighetsgränserna för porvolymerna i matjorden, d.v.s. vid å ena 

sic>.n mycket luckra till luckra betingelser (ffluckring med spade" samt "ingen 

packning") och å den andra vid stark packning i regel traktor med enkla hjul, 

packning fyra gånger. Undersökningen i de egna försöken har inbegripit ingen 

packning, lätt packning (traktor med dubbla hjul, packning en gång), normal 

packning (traktor med enkla hjul, packning en gång) samt i några fÖl'sök även 

stark packning (traktor med enkla hjul, packning tre gånger). I de egna för

sö~~en har således huvudvikten lagts vid att undersöka förhållandena mellan de 

oy[m nämnda ytterlighetsgränserna. Resultaten från de båda undersökningarna 

konplettei::ar varandra när det gäller informationen om skördens b,,:;roende av ca.r-

kens liackningsgrad. Hålmnsson packade jorden vid en tidpu-'1.kt som motsvarade ti

digt vårbruk. Jämförelserna bör därför göras med såtid l eller 2 i de egna för

söken. Försöket med betockningen S 63 i Håkanssons undersökning (so fig. 2) låg 

myclcet nära och PQ samma jorda:r·t som försöket Säby N 1970 i den egna försöksse

rien (fig. 56). Det kan därför vara speciellt intressant att i första hand jäm

föra dessa två försök. År 1970 hade en mycket torr vår och försommar varför 

jämförelserna lämpligen görs med T-ledet i försök S 63. Vi finner att förhållan

dena mellan skörden på "ingen packning" och "stark packning lt i de båda försöks

typerna är ungefär desamma. Den optimala packningen med hänsyn till skörden kan 

bedönas ganska väl för Säby N 1970. Vid såtid l och 2 har packning med dubbla 

resp. enkla hjul en gång givit bäst resultat. I nästan samtliga övriga egna för

sök har packning en gQng mod enkla (flest fall) eller dubbla hjul givit bäst 

skörd under torra klimatförhQllandon (Skåne 1970, Uppland 1968 - 1970). Stark 

packning (traktor TJed enkla hjul, packning tre gångor) har ej utförts i de egna 

försöken på mellanlera och styv lera. Med hänsyn till do resultat som Håkansson 

erhålli t får man antaga att on sQdcm pcwJming i regel skulle sänkt skörden jäm

fört med normal packning (traktor med enkla hjul, packning en gäng) på dessa jor

dar. Detta även i sådana fall där normal packning h~jt skörden kraftigt och med

fört en stark stegring av sk~rdokurvan (se t.ex. Säby S 1970, sätid l och 2, 

fig 57, Det kan nämligen antas att skörden avtar mycket snabbt när porositeten 

sänks under ett visst kritiskt värde. Resultaten för Lönstorp 1970, såtid l 

(fig. 70), liksom resultaten från ett modellförsök på Ul tuna 1969
1

) (fig. 72), 

antyder detta. 

I de gC)llomförda förs~ken är det endast den ettåriga effekten av jordpackning 

som unders~kts. Kvarvarande effekter av jordpackning till följande år har ej 

sturlerats. Detta har i stället skett i en särskild försöksserie med jordpack

ning och ältning på h~sten (Håkansson och Fergedal 1970). Efterverkan av jord

packning har visat sig vara negativ oberoende av klimatförhållandena undor vår 

l) Detta f5rsök ingår i on försöksserie som kommer att ~odovisas i en senare 

rapport" 
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rat vid ytterlighetsgränserna för porvolymerna i matjorden? d.v.s. vid å ena 

sj_G'-n mycket luckra till luckra betingelser (1I1uckring med spade" samt "ingen 

packning") och å den andra vid stark packning i regel traktor med enkla hjul, 

packning fyra gånger. Undersökningen i de egna försöken har inbegripit ingen 

packning, lätt packning (traktor med dubbla hjul, packning en gång), normal 

packning (traktor med enkla hjul, packning en gång) samt i några försök även 

stark packning (traktor med enkla hjul, packning tre gånger). I de egna för-

3ö~en har således huvudvikten lagts vid att undersöka förhållandena mellan de 

ovan nämnda ytterlighetsgränserna. Resultaten från de båda undersökningarna 

kompletteTar varandra när det gäller informationen om skördens beroende av uar-

kens packningsgrad. Håkansson paokade jorden vid en tidpunkt som motsvarade ti

digt vårbruk. JiimförelseTna bör därför göras med såtid l eller 2 i de egna för

söken. Försöket med betockningen S 63 i Hiikanssons undersökning (se fig. 2) låg 

myoket nära och på samma jordart som försöket Säby N 1970 i den egna försöksse

Tien (fig. 56). Det kan därföT vara speciellt intressant att i första hand jäm

föra dessa två försök. År 1970 hade en mycket torr vår ooh försommar varför 

jämförelserna lämpligen görs med T-ledet i försök S 63. Vi finner att förhållan

dena mellan skörden på i1ingen packning ll ooh lIstark paokning" i de båda försöks

typerna är uIlgefär desamma. Den optimala paokningen med hänsyn till sköTden kan 

bedömas ganska väl för Säby N 1970. Vid såtid l ooh 2 har packning med dubbla 

resp. enkla hjul en gång givit bäst resultat. I nästan samtliga övriga egna för

sök har packning en gång med enkla (flest fall) eller dubbla hjul givit bäst 

skörd under torra klimatförhållanden (Skåne 1970, Uppland 1968 - 1970). Stark 

paokning (traktor ned enkla hjul? packning tre gånger) har ej utförts i de egna 

försöken på mellanlera ooh styv lera. Med hänsyn till de rosultat som Håkansson 

erhålli t får man antaga att en s&dan p~].clming i regel skulle sänkt skörden jäm

fört med normal paokning (traktor med enkla hjUl, packning en gång) på dessa jor

dar. Detta även i sådana fall där normal packning höjt skörden kraftigt och med

fört en stark stegring av sköTdekurvan (se t.ex. Säby S 1970, såtid l och 2, 

fig 57. Det kan nämligen antas att skörden avtaT mycket snabbt när porositeten 

sänks under ett visst kritiskt värde. Resultaten för Lönstorp 1970, såtid l 

(fig. 70), liksom resultaten fran ett modellförsök på Ultuna 1969
1

) (fig. 72), 

antydeT detta. 

I de genoflförda försöken är dct endast den ettåriga effokten av jordpackning 

som undersökts" Kvarvan:mde effekter av jordpaokning till följande 3,r har ej 

studerats. Detta har i stället skott i en särskild försöksserie med jordpack

ning och ältning på hösten (Håkansson och Fergedal 1970). Efterverkan av jord-

packning har visat sig vara negativ oberoende av klimatförhållandena undor vår 

l) Detta försök in3år i on försöksserie som kommer att L'odovisas i en sonara 

rapport. 



5000 

4000 

2000 

o 
48 52 

star};: N O:t'Dla l l.,ätt. Ingen 

60 Po~cyolym 7~ 

l'a,.oiuling 

FiS' .l.?' Skönien av korn Boxn funktion av mat,1o~C'd.ml~1 porvoly.m .i ett 

model1f~):rsök pä stJ"v lera mari j(l;t;dpaokninf~ ooh bev€vbtning 

(TJl tUlla 19(9). I':.3,cknLngsgraclerua 

så tidsfe,i:csöken. 



132. 

och sommar. Det kan därför tyckas som om resultaten från undersökningen av ef

terverkan och resultaten från undersökningen av ettåriga effekter av jordpack

ning i någon mån motsäger varandra. Någon reell motsättning existerar emeller

tid inte. I Ifvårpackningsförsöken" är skörden främst en funktion av hur tät 

jorden är, d.v.s. vilken porvolym (porositet) den har. I 'fhöstpaokningsförsö

ken lY däremot torde skörderesultatet bero på aggregatens storlek, uppbyggnad 

(täta eller luckra aggregat) och inbördes anordning. Dessutom har plöjningens 

jämnhet haft stor betydelse. En jord som misshandlats på hösten kan ha en 

mycket dålig struktur l)å våren jämfört med en jord som behandlats varsamt. Dä

remot är det ej säkert att det föreligger några större skillnader i jordens 

totalporositot. Mellan klumpaggrego,tcm i den missho,ndlade jorden kan nämligen 

grova sprivkor och håligheter bidra till en hög porositet. Detta porutrymme 

kan dook ej betro,ktas son ett nyttigt sådant. En dylik jord med dålig struk

turuppbyggnad kan därför behöva tillpackas på våron om klimo,tet blir torrt. 

Detta för o,tt hindl'o, en för sno,bb uttorkning. Don positiva effekt som erhållits 

vid "vårpackning lf kan således sD.IJmo,nhänga med att tillpackning förbättro,r en 

för grov markstruktur. Donno, ettåriga positiva effekt av jordpo,ckning kan däre

mot tänkas påverka markstrulduren negativt på längre sikt. En packning skulle 

därmed initiera en fortsatt packning av jorden. Denna onda cirkel kan bryto,s 

endast om marken bibringas en bättre struktur. En jord i gott strukturtillstånd 

skulle under torra kliIilo,tförhållanden troligen ge optimal skörd vid en lägre 

packningsgrad än en jord i dåligt strukturtillstånd. (juf. Kungsängen 1968 -

god struktur - med Säby D 1968 - dålig struktur). Dessutom skulle skadorna o,v 

J?ack::1L~": l.Inder våta förhållanden sannolikt bli mindre om marken hade en god 

struktur. 

Hur skall vi då kunna uppriitthålla en ,8od struktur i vd,r åkerjord och bibehålla 

(helst öka) avkastningen? Kan dubbla .~ på traktorerna vid vårbruket bidra 

till att lösa dessa problem? Detta kan enklast belysas genom ett räkneexempel. 

Antag att traktorn har däck mod bredden 35 cu, och att arbetsbredden i genom

snitt är 4 TI. Den del av fältet som därvid täckts av spår eftor en körning med 

enkla hjul är 5 ... 2:.-2 .. 1-2? x 100 '" 17,5 %. 
,+ 

I tabell 53 anges den procentuella sl')årytan of ter l, 2 och 3 körningar mod trak

tor utrustad med enkla eller dubbla hjul. För upplysning om det teoretiska W1-

derlaget för framräkning av körmiingderna hänvisas till Håkansson (1965). 



135, 

Tabell 5~. Den sannolika procentuella fördelningen av spärytan pi ett fält efter 

l, 2 och 3 körningar mod traktor utrustad med enkla ollor dubblr, 11 jul. 

Däcksbredd: 35 cm. Arbetsbredd: 4 m. 
---------------------_. 

Antal Enkla h,jul Dul)' :.a hjul .,. __ ....... -.-.. ~-_._----,--~_ ...... _-----_ .. _---
körningar 

l 

2 

3 

o 

82,5 

6a,1 

56,2 

l 

17,5 

28,8 

2 

65,0 35?O 

42 ,3 45,5 

0,5 27,4 i1-4 ,4 

IKad utgångspunkt från procenttalen i tabGll 53 och pedGl.tale:.-:1. 

12 1 2 

23,9 

viss försöksplats kan man approximativt beräkna den sk~rd son skulle ha e~hj_Jits 

efter 3 körninBar med traktorer utrustade IJed enkla respo dubbJ.a hjul på ett vo:,-'k· 

ligt fält under liknande betingelser soa på den givna försökoplatsc:c." Vi t:-tT 

Säby S 1970 som eX81:1pel och börjar IJed att lägga tillsmr:oans ])I'clccntto,len nir 

packning 2 och 3 gi.1.nger. Härvid erhålles e2L.~ för 

drygt 2 gånger. Eftersora d et ej finns några försöksresul ta t :::':d~n Sä~~y S mE.'d 

dan packning mäste skördarna för denna upps~m ttas. Detta l3ö re E10d h;j~i,l]J 2,V 

fig. 57, sedan man antagit att minskningen i porvolymen vid l'Qclmir i.[!, d::CYCt -(;,,5 

Bängel' är 2 procentenhGter för enkla hjul (jmf. tabell 16) nc:' l plocontcnhet 

för dubbla hjul utöver den ninslcning som erhål.lits av pac!Gling en g:lnGo I.kc1el

skörden efter ])ackning drygt två Bclnger har leedömts varn: för enkla hjul samm,J, 

som vid packning en gång, 5930 kg/ha (skördemins}<:l1inlj vid 8cttid J. uppv~i.gs ::,v 

skörcloölming vid såtic1 2 och 3) 9 och för dubbla hjul, 5600 kg/ha, en ö~ming Taec1 

410 kg/ha (den extra packningen nedför skCi::'deölG~jng Ti.d 3~~;:~ '.,:;" i [;0. :::<>cider). 

F'öljcmde skörderosu1 tat kan beräknas för 

dubbla hjul~ 

enkla hjul~ 

27 ~...32LCL.--l:-_ 44,4 x 5290.j- 28 ,-2 :X~ . ..5.600 
lOJ 

499Si kg/ha 

56.YJ?~-",<:_:älO __ -t.~~::" x 5.930 + 8 .. J~52JQ 179r.:: l /l 100 := i r I • J ·{I3'lC', 

Den UJ?lJskl1 ttado skörden för dubl)la hjul är i det·ta ::..~all drygt ;"'0D k(s/ba (.::,:3 ~,;) 

högre än för enkla hjul. Samma slags beräkningar kan göras {ivO:l för de övriga 

försöksp1atsorna. Det fr3.E1B5.r dO. att dubble, hjul i de fleste fall skulle ge heig

re skörd än enkla. Pil den styva leran p& LönhuI t erhölls c1oc:~ sta:ck slcördenec1-· 

sättning redan av dubbla hjul efter de nederbördsrika vilrarna 1968 och 1969. Be

räkningar gOl' dO. vic1 handen att enkla hjul uDder sådana förhD,J:I.anc.1cm vari t d'2t 

n5.got bättre alternativet. Därvid hade det varit önskv~rt IJed so. SQo.l däcksut

rustning sara Ii1öjligt för att sii li-ten del av fältet som möjliGt skulle ha packatr::, 
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I fig. 73 visas ett principdiagram SOEl illustrerar relationerna mellan por-

volymen i marken och skörden under givna kl ir11Crthetinc;elser. Av figuren fram

går att packning med enkla hjul ger optinal skörd 'under t0r rn, förhållanden 

medan ingen packning ger 0lJtimal skörd under viHa förhållanden. Den paokujngs

grad man erhåller efter packning med dubbla hjul infaller ungefär mitt emellan 

dessa två ovan nämnda optiElipunkter. Vare sig det råder torra eller våta för

hållanden är avkastningen eft8J: körning med dubbla hjul belägen på dessa kur

vors (heldragna kurvor) flackare del och något lägre än den optimala. Under 

torra förhållanden är skörden dock mycket högre än för ingen packning och under 

våta förh~i,llanden mycket högre än för enkla hjul. I enlighet med det ovan ge

nomförda räkneexemplet konrneT följaIdligen dubbla hjul att ge högst skörd i de 

fall som illustreTas av de heldragna kurvorna. Naturligtvis kommer dubbla hjul 

att ge högst skörd även i de fall optir:J1lm inr'aller mellan det för enkla hjul 

och det för ingen packning. 

I diagranmet, fig. 73, är också en streckad kurva inlagd. Den illustrerar sådana 

enstaka fall med hög nederbörd ooh täta jOTdar där en luckring av jorden skulle 

gett optimal sköTd. Skörden avtar så snnb"bt redan vid packning med dubbla hjul 

att en så smal däcksutrustning som möjligt hade givit det bästa resultatet. 

En utrustning av traktorerna mpd dubbla hjul vid vårbruket tycks vara väl moti

verad. I de flesta fall inne~~T det högre skördar. Vi får också en större yta 

av fältet packad till en lägre grad. Detta bör innebärc" ett jäLmare bearbetnings

och sådjup, vilket i sin tl~r ofta betyder en järanaro UP:9komst ooh mognad. Den 

minskade packningen undel'Li-ttaT efterföljande plöjning, och lilarkstrukturc'm kOTIl

ner att förbättras på l{l11iS sikt. Viktigt äl' ocksQ att du'Jbla hjul högst väsent

ligt ökar framkolillighet CD dragförmLl,ga ph, de mjuka vurb:c 'Jksfäl ten. 

I försök med olika såti~er fÖT vårstråsäd har det tidigas~ sädda oftast givit 

högst skörd. Detta har ;:'ramkoI:1mit både i danska (Christens-3n 19 23, Hansen 1938), 

finska (Pessi 1957, Wa:lin 1964), norska (Lende-Njaa 19 21, hk 19 23, Hansen 1943) 

ooh svenska försök (Osyald 19 28, Eliasson 1958, Henriksson 1;:68). Söderlind(1970) 

har redovisat skördon efter olika sä tider l;wd ledning av UPIJ{t,: ft8i~ inllii.mtnde i 

samband med den objektiva sköTdeuppslmttningcm. Resultaten viSt,:>: att tidig sådd 

ger den högsta skörcen. I de egna försöken har siitic1 l troligen, 8[',::LC fi)"Y"n,~ll e,,, 

devis tidigare än motsvarande siitid i de nämnda und ersn kninp,8, T1l8,. siitid l har 

alltid givit hög skörd, även om den ej alltid varit dEm högsta. JJn:cemot har så-

." tid 3 medfört stor[\, risker för liig skörd (jmf. försöken på Ultuna ooh Säby 1967 

och 1969). Vid sntid l har traktorer med enkla hjul vid några tillfällen ol'sakat 

svåra skördeskador. Dessa har dock h~l t kunn[\,t undvikas om dubbla hjul montert·tn 

(Säby och Ul tuna 1967, L: a Bennilmn 1970). Vid tidig seedd kan sköl'Clen företas ti

digare. Tidigare skörd bör medföra större möjligheter till en lyckad siidd av 

höstgrödor efter vårgrödor. Tiden för stubbearbetning och plöjning blir längre. 

Dessa förhF,ll8.ndell fl'arnhäver ytte:rligare fördelarna med tidig seldd. 
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E. SAl''lMlINFATTNING 

Jordpackning'8n med traktor under vårbruket har undersökts i en serie fäl tför

sök, Försöksserien pårJö:cjades 1963 och avslutades 1970. Försöken var belägna 

dels i Up'planc~ (hwTudsakligen viel Ul tuna) och dels i västra Skåne (huvudsakli

gen vid LönhuI t, MjölmIt). ])e flesta försöken är s.k. Itpackning-såtidsförsök" 

(försöksplan sid. J4) i vilka jordpackningen varieras vid olika tidpunkter för 

vårsådd. Hesultaten från dem utgör tyngdpunkten i framställningen. Grödan har 

i de flesta försök varit korn. 

En mängd undersök:lingar och provtagningar har gjorts i försöken (fig, 7). Bes

täm~']ing av vattenhalten i jorden i samband med packningarna visade bl. a. att 

vattenhalten ända upp i jordens ytlager på många försök legat över nedre plas

tiska gränsen vid c,ådden. Vid packningen av jorden har markstrukturen förtä

tats (fig. 9-11). lYIatjordens porvolym har vid lätt packning (dubbla hjul) sänkts 

med i medeltal 3,7, 3,3 och 2,5 procentenheter för respektive såtid l, 2 och 3. 
Motsvarande porositetsminskning för normal packning (enkla hjul) har varit 6,7, 

5,9 och 4,8 procentenheter. I fig. 12-18 visas rotutvecklingen i några av för

söken. Rötternas utveckling har hämmats av tät jord i förening med hög neder

börd (fig. 12-14). Huvudorsaken till detta har troligen varit syrebrist. Under 

torra för'c.tållanden har den främsta orsaken till den sämre rotutvecklingen i 

packad jord troligen varit mekaniskt motstånd (fig. 15). En heterogen jordpro

fil med snabb öVGrgång från lucker matjord till tät alv har minskat rötternas 

nedträngningsförmåga i alven (fig. 16). 

I tabell 39 och 42 redovisas skörderesultaten från Uppland resp. västra Skå:1.8. 

Klimatets fuktighet mellan sådd och ax gång har starkt påverkat den effekt pack

ningen fått på skörden. I princip har gällt att Hingen packning H givit bäst 

skörd under våta klir,latförhållanden. Under torra förhållanden har däremot jor

den behövt packas för att ge högsta skörd, - kraftigare packning ~u senare sådd, 

d.v.s. ju mer uttorkad jorden varit. Eftersom Skåne haft ett nederbördsrikare 

klimat än Uppland har optimal skörd erhållits viet en lägre packningsgrad hos mar

ken i Skåne än i Uppland. 

Såtid l har alltid givit hög skörd om skadlig packning har kunnat undvikas. Så

tid 3 har däremot vid några tillfällen givit mycket låg skörd (Säby, Ultuna 1967 
och 1969, tabGll 39). 

Hed d.ubbla hjul :på traktorn torde oftare en högre skörd erhållas än om enkla 

hjul användcjs. Dessutom torde markstrukturen härigenom förbättras på lång sikt. 

Andra fördelar mod dubbla hjul är bättre framkomlighet och dragförmåga på de 

mjuka vårbruksfälten. Såd.den kan också göras tidigare, utan risk för packnings

skador. 
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