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ABSTRACT 

Yields, fertilization, fertilization efficiency, influence of soil quality and 
different crops on organic farming were discussed on a seminar held at the 
Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) in 
Stockholm in March 2004. totally comprising eleven speeches of organic 
fertilization, flows and leaching of nutrients. Also comparisions between 
organic and conventional farming were made on basis of field trials 
performed in north, central and south of Sweden. 

Shortly, you get lower yields of barley and wheat in organic farming than 
in conventional farming. Leys and even oats performed good yields in both 
systems. In order to get standard yields of wheat and barley you have to 
add manure, urine or other organic fertilizers approved by KRAV besides 
present soil nutrients. It was stated that KRAV fertilizers were less 
efficient than conventional mineral ones. A better accuracy and control of 
the access of soil N, P and K was asked for. 

A comparison between conventional and organic dairy production at the 
Ojebyn farm in north Sweden indicated that organic dairy can work if you 
are allowed to supply mineral food to the stock in order to compensate for 
the removal of P and other nutrients by milch and meat. 

The K-balance (added K minus removed K) was more negative in the 
organic treatments than in the convential ones. Soil weathering played an 
important role in clay soils to compensate for the K removal. The P- 
balance tended to be slightly negative both in conventional and organic 
systems and a small leaching of P was recognized in both systems. 

After fertilization for many years soil fertility and microbial enzyme 
activity was larger in in organic treatments of a frame experiment. 

At last aspects on experimental difficulties and pitfalls you will meet when 
performing comparisons between organic and conventional farming were 
discussed. 



SAMMANFATTNING 

Gödsling, skördar, gödslingseffektivitet, markegenskapernas och olika 
grödors inverkan behandlades vid ett seminarium på KSLA dar 
växtnäringsförsörjningen i ekologisk odling dryftades. Vid seminariet 
utdelades denna rapport med de föredrag som skulle hållas. 

I ekologisk odling erhöll man lägre vete- och kornskördar an i 
konventionell odling medan ekologiska vallar och aven havren gav bra 
skördar. Även med ettåriga vallar eller baljväxter som förfnikt räckte inte 
markkvavet till för att ge områdets normskördar av vete och kom. För att 
uppnå dessa krävdes extra tillförsel av kvave, genom inköpt stallgödsel, 
urin eller med ett KRAV-gödselmedel. 

De KRAV-godkända organiska kvavegödselmedlen var mindre effektiva 
an t ex urin och mineralgödsel. De gav ibland också större utlakning eller 
läckage- En ökad precision i att styra tillgängligheten hos markens N, P 
och K efterlyses därför. Marktemperatur, nederbörd, jordart och markens 
pH-värde angavs därvid som viktiga variabler att arbeta med. 

En jämförelse, utförd på Ojebyn, mellan konventionell och ekologisk 
mjölkproduktion visar att ekologisk mjölkproduktion kan fungera om man 
tillåter inköpt mineralfoder för att kompensera bortförseln av P och andra 
mineralämnen med mjölk och kött. 

På Ojebyn i norra Sverige, i Vastsverige och i Skåne var K-balansen 
(tillfört K minus bortfört K) negativ på latta jordar i de ekologiska 
försöksleden. Har var K-utlakningen från åkermarken större an på 
lerjordarna. I de senare spelar vittringen av K en viktig roll för att 
upprätthålla näringsbalansen. P-balansen var i regel likartad både i 
konventionella och ekologiska led; bortförd P tenderade att vara i jämvikt 
med tillförd P. En liten P-utlakning kunde i regel uppmätas i båda typerna 
av odlingssystem. 

Efter många års tillförsel av organiska gödselmedel fann man en ökad 
markbördighet och mikrobiell enzymaktivitet i ekologiskt odlade system. 

En resumé gjordes slutligen över de svårigheter och fallgropar man lätt kan 
hamna i nar man jämför olika odlingssystem 



Fältförsök med konventionella och ekologiska odlingsformer 
i Kristianstads lan: Skördar, markanalyser och 
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Field trials comparing conventional and organic cropping 
systems in southern Sweden: Yields, soil analyses and plant 
nutrient balances 

Jonas Ivarson, Hushållningssällskapet, Box 9084,291 09 Kristianstad. E-post: 
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Inledning 

På de tre naturbruksgymnasierna Bollerup, Önnestad och Östra Ljungby 
har det sedan 1987 legat en faltförsöksserie, U-34 10, dar konventionella 
och ekologiska odlingssystem jamförts. 1998 hade försöken legat i två 
vaxtföljdsomlopp och det ar denna period som bearbetats statistiskt och 
sammanstallts i en rapport (SJFD nr 53). Försöken ar nu inne på sitt tredje 
omlopp och avsikten ar att de ska fortgå minst till och med år 2005. I 
föreliggande redovisning kommer kortfattat att beskrivas resultat från 
skördar, markanalyser samt växtnäringsbalanser från perioden 1987 t o m 
1998. För en utförligare redogörelse av försöken hänvisas till rapporterna 
SJFD nr 53 (huvudrapporten) resp 52 (Utlakningsrisker i olika 
odlingsformer) som kan beställas från Hushållningssallskapet i 
Kristianstad. 

Material och metoder 

Försöksplan och växtföljder 

På respektive försöksplats har fem olika led jamförts, se figur 1. Försöken 
har varit utlagda som parcellförsök utan upprepningar dar alla grödor, med 
några fl undantag, odlats varje år. Växtföljden i respektive led fi-amgår av 
tabell 1. Eftersom de olika försöksplatserna har olika förutsättningar var 
grödvalet något olika på de olika platserna. T ex så odlades sockerbetor i 
Bollerup och potatis i Önnestad och Östra Ljungby. 



Tabell 1. L4-3410. De olika odlingssystemens växtföljder 
Table 1. L4-3410. Crop rotations in the different cropping systems 

Led A Led B Led C Led D Led E 
råg + fgih-vete kom + ins kom + ins korn+ ins råg + fgih- 

vete 
korn vall I vall I vall I åkerböna+ 

fg 
höstraps vall II vall II vall II korn 
höstvetelråg höstvetelråg höstvetelråg höstvetelråg Gröngödsli 

ng 
potatisls-bet potatisls-bet potatisls-bet potatisls-bet potatisls- 

bet 
art art + fg havrelart + fg havrelart + fg art 

ins = insådd, fg = fånggröda 

~ G u r e  l. ~x~er imenta l  plan. 
I Led A: Konventionellt, kreaturslöst odlingssystem 
Led B: Konventionellt odlingssystem, med kreatur 
Led C: Ekologiskt, biodynamiskt odlingssystem, med kreatur 
Led D: Ekologisk, icke-biodynamiskt odlingssystem, med kreatur 
Led E: Ekologisk, icke-biodynamiskt odlingssystem, utan kreatur 

Vaxtnaringstillförsel och växtskydd 

Tillförseln av stallgödsel till de tre kreaturssystemen var lika stor under 
första vaxtföljdsomloppet men anpassades därefter så att platser ochleller 
system med hög grovfoderskörd fick större stallgödseltillförse1 an de dar 
grovfoderskörden i medeltal varit lägre. 

Handelsgödseltillförseln till de konventionella leden följde lansstyrelsens 
rekommendationer och anpassades i led B till vaxtnaringsinnehållet i 
stallgödseln. 

Till det ekologiska kreaturslösa systemet, led E, tillfördes ingen växtnäring 
utifrån under perioden 1987 t o m 1998 förutom kvavefixering och nedfall. 

Växtskyddsinsatserna med kemiska bekämpningsmedel i de konventionella 
leden har i huvudsak följt principerna för bekampningströsklar dar sådana 
finns framtagna. 



Skördar 

Det var ingen signifikant skillnad mellan de båda konventionella ledens 
medelskördar vilket heller inte var väntat. Däremot var skördarna i de 
ekologiska leden i de flesta fall lagre an i de konventionella. Undantag 
utgjordes dock bl a av arter respektive artlhavre och andraårsvall dar 
skördarna i medeltal i de flesta fall var lika stora i alla led. De ekologiska 
ledens relativskördar till konventionella led presenteras i diagram 1. 

Diagram 1. Ekologiska leds relativskördar till konventionella led. Konv. led = 100. 
Diagram I. Yields in organic systems relative conventional systems. Conventional 
systems = 100. 

Höshlete Varkorn Art, havrelart Sockerbetor Potatis, 35-75 mm Vall INII, ts 
(protein) 

Som väntat var det ingen skillnad i skördenivå mellan de olika grödorna i 
det biodynamiska C-ledet och det ekologiska D-ledet. Den enda skillnaden 
mellan dessa båda led var att stallgödseln tillfördes i komposterad form 
samt att biodynamiska preparat tillfördes i det biodynamiska ledet. 
Vid en jämförelse mellan de båda ekologiska kreatursleden (C och D) å 
ena sidan och det ekologiska kreaturslösa E-ledet å den andra var skörden i 
medeltal lagre i led E an i de båda andra för vissa grödor, t ex råg i Östra 
Ljungby och kom och sockerbetor i Bollerup. 

I de fall några skördeökningar har kunnat påvisas i försöken kan dessa i 
flertalet fall förklaras av förändringar i åtgärdsprogrammet såsom t ex 
förändrad vallblandning, insåningsteknik eller gödsling. Skördeökningar 
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kunde ses i samtliga led. I några fall fanns aven en sjunkande trend for 
skörden med tiden, inget led undantaget. 

Innehåll av P och K i skördeprodukter 

Innehållet av fosfor respektive kalium i höstsäd, vårkorn, arter, sockerbetor 
och vall bearbetades statistiskt for att se om det fanns några signifikanta 
skillnader mellan de olika leden på respektive försöksplats. I spannmålen 
kunde inga skillnader påvisas med några f% undantag. T ex var fosforhalten 
på två av försöksplatserna högre i de ekologiska leden an i de 
konventionella. 

Kaliurnhalten i sockerbetorna var lagre i det konventionella B-ledet an i 
övriga led. 

De olika delskördarna i vall I respektive vall II analyserades var för sig på 
sitt innehåll av fosfor och kalium. I Bollerup var fosforhalten i samtliga 
skördar i såväl vall I som vall II högre i de ekologiska leden an i det 
konventionella B-ledet. I Önnestad och Östra Ljungby kunde inga 
skillnader i fosforhalt mellan de olika leden påvisas med undantag av en 
vallskörd på respektive försöksplats. I dessa båda fall var fosforhalten lagre 
i B-ledet an i ett av de ekologiska leden. 

I Bollerup och Östra Ljungby var kaliumhalten i en del vallskördar högre i 
det konventionella B-ledet an i något av eller båda de ekologiska leden. I 
Önnestad fanns det dock inga signifikanta skillnader i kaliumhalt mellan 
några led i någon vallskörd. 

Växtnäringsbalanser och markanalyser 

Enligt vaxtnaringsbalansberakningar (tillförd växtnäring med 
handelsgödsel, stallgödsel och N-fixering minus bortforsel med skörden) 
hade de konventionella odlingssystemen ett överskott av totalkvave på 
mellan 15 och 49 (A) respektive 30 till 74 kg (B) per ha och år. 
Kvaveöverskottet i de ekologiska systemen varierade mellan -8 och 20 kg 
per ha och år. 

Fosforbalansen låg på ett litet överskott i de konventionella leden förutom i 
Önnestad dar underskottet uppgick till 12 kg per ha och år. De ekologiska 
leden hade ett fosforunderskott på mellan -4 och -1 1 kg per ha och år. På 



ett par av försöksplatserna kunde en minskning av P-AL (0,2 - 0,3 mg P 
per år och 100 g jord) i något eller några av de ekologiska leden påvisas. 

Balansen för kalium låg på minus för samtliga led med undantag av A- 
ledet i Bollerup och Östra Ljungby dar tillförseln i princip täckte 
bortförseln. I övriga led varierade kaliumunderskottet mellan -1 8 och -62 
kg per ha och år. Mängden lättlösligt kalium (K-AL) minskade på alla tre 
försöksplatserna i samtliga led med undantag av A-ledet i Bollerup. 
Minskningen varierade mellan 0,2 och 0,8 mg K per år och 100 g jord och 
var störst i led med vall i växtföljden, d v s B, C och D. 

Kvaveeffektivitet 

Kvaveeffektiviteten, uttryckt som en kvot mellan bortfört respektive tillfört 
kvave exklusive atmosfariskt nedfall, beräknades för samtliga led på alla 
tre försöksplatserna. De ekologiska leden hade en högre utnyttjandegrad 
av insatt kvave an de båda konventionella leden. I medeltal för alla tre 
försöksplatserna var kvaveeffektiviteten för de konventionella leden drygt 
70 % medan den i de ekologiska kreatursleden var mellan 92 och 100 %. 
Det ekologiska kreaturslösa ledet hade en kvaveeffektivitet på knappt 90 
%. 


















































































































