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d1akussion~ f6r att där1gen~ ~~ka erbllla d~n ~st effetl1~ ~W~~
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pi ett J17c:ht kORP11oe~t d'tt p4 grMan.m
u:tv(lokl1ng och avka~tn1ng~ Denna inverkan ktm delae upp 1. oliJm ~t<ICg
1. Haek1nerna~ inv~r~ på markstrukturen.
2. lfarotrukturexw inverkan på 01:Um tUlvlJrtfwnorer.
3 TillvUtfaktorema~ inverkan P' grBdan.
~nna indelnin8 är inte ny Den Mr va~,'1 t uteegd ellt'il" m'uler.t~"ti4d
i mlnga tidigare a~nhang$ Se t.~x. f~ro~~et till det ~r~~ V~~
ket "Soil Physical Conditiona and Plant Growth" (~nom;f, vol. 2 9 lil~
York 1952), där flere av Amer;ums fritmSta ~:dd!'orska~ ~4verkat, ~llt<r
k()n&re8~beIli.ttelsen frin den internationella v~t~rullkapliga jordl>~~l:~t:,:"
ningakonferensen i Wageningan 1962 (Neth. J. agriQ. soi~~ yol~ 11 f 196'9
lo 2) ~t Heinonen (1963). I fortsättningen Iknll d~n aktualla lituA~
tionen för forskningen och föreökeverke~ten i jOrdbearbettd~ i vlrt
land diskuteras mot bakgrund av denna indelning.
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utom :mycket arbetskrävande och enda.st ~ IJor1er kwl g~"~. J1h"".
IJökareaultaten får därför starkt begrä~~ räckvidd och blir vi81e~de
~st

under förMllanden~ som är myobt l:Uta d~ IiltJim I"åddo vid fÖl~~lm:nIJ
lenom!örande. Försök av detta slag fix nödvil~digtv13 däligt defini~~d~
f~Nölwled ooh lmn ~t jäm!<>m~ _d gödsl1~sförfjijk9 där man lI\\r"'!II'll\W.~
gödseJ.medel mad okbd och växlande

~Mitt~0

Ovan.nä.mnda erfarenheter ge1' vid handEm, att d~ ol:Um ~tegen
bör studeras var för aig. Steg nr 3 utgörs av frågor, Dom i

1~ "2

och ,

~tot ut~trlck

ning tillhör värtfy~iologin och Mdra botani~m discipliner ~t ~od""
lingen@ Gods markkunsknper är dock sv n~den. Stag nr 2 inne~lut~r i huvud~ok rena markf'rågor. Vä~entligaet är de mark.fy~ika1l3m flilgorM,
men atrukturen påverkar också de kam1~kn och mikrobiella förhållandena
i marken, och många meterologiska fakto~er såsom nederb~rd och temperatur övar inflytande på det sätt på vilDt olika till-vutfaktorer influereB av atrukturtillatånclet. Steg nr 1 är till stor del en tek:ni~k fråga.
En kombination av tekniak och mnrkf;yaikaliak ~p erfortlra~ för ~tt
fruktbart arbete inom detta 3teg.
Det proktism jordbruket 001' relativt liten nytta av
fo~kningen innan effektiva arbeten med mfi~k1ner och

3ordbea!'betnil~e
red~kap

och

d~ras

MVändning kan komma igång. Mätni:ng aven benrbet'n:ln8altgftNe värde
med hj~lp av grödan3 avkastning är dook som nämnts mycket vanBklig~
och detta sätt att bedriva f~rsöksverksamheten är föga effektivt. Ett
separat srbete inom steg nr 1 är ej heller men1ng~tyllt törrti~ ~n
någorlunda klart kan definiera viUa atrukturtilletånd ~ Mr eft~
sträva under olika förMllo.ndene lrumn mru1 ~rwrtar ~'dana arbeten,

2-'.

mA~te

man alltaå~ åtminstone i grova drng~ genomarbeta gteg nr
Detta skuJ.le enligt tör!attar-ens :mening vare det _~t fruktbl.:Mnd@· ~r
betet :för jordbeo,rbetnings:forBlminSen under den :t'lärm.aste framt1.8.en.
Det t;ycka rent nv vara aå, att arbeten av detta Blag ~r de kort~iktiga~t
mijjliga i dagens situation och de 80m ger bl~t f~ITlntn1ng pl i~ttn
adel@

am man

~etal1e,~.1

vill lära känna atrukturtillatåndeta in-verlron pi olika
tillvärtfaktorer och d«H'latlB verkan i ~:1.n tUl' på växta:nlaa u1;~l'eck11I'l8~

så är detta en mycket stor och lånesiktig förskningsuppg:Lft. I nuVfil"ru'lde
si tuation synes dock en genväg vara. :r:J.öjlig och riktig. :Pörsök, där
studerar grödans avkastning som funh.'"tion av strukturtillståndet i

mtl.h

mar-

ken, alltså steg 2-3 i ett sa.llJ1l1lillhang, ger enligt förfo.ttarens egen
farenhet och enligt vissa i

littero.t~ren !~dovisade

erfa~enheter

e~

värde-

fulla resultat. Som mål för sådana försök bör man sätta möjliggörandet
av soparatn nrbeten inom stog 1. Om större delen av de tillgängliga resursernn koncentrerndes på denna uppgj.ft, skulle inom ett fåtal år så
mycket kunskap kunna snmlns om det eftersträvnnsvärda strukturtillståndet
och sättot att beskriva marks t rukturen , att studiet av bearbetningsredskapens och andra maskiners verkan endast behövde omfat·ba uppmätning av
strukturtillståndet och dän.'led samrna:nhängande ecerwkaper före 1 under
och efter arbetsoperatione:cna. Detta skulle möjliggöra ett mångfaldj.go.n<1e
av antalet observero.do fo.ll jämfört med vanlign bearbetningsförsök. Ar=
betet skulle också vara mindre beroende nv årstiden och mindre krävande
när det gäller försöksplntser o. d. Mod andro. ord: När man tillräcklj.gt
klart kan definiera och mäta strukturti.llståndet så y ntt m,::m fångar för
grödans utveckling väsentliga egenskaper, då räcker det att studera
maskinernas verkan genom att mäta upp den förä.ndring de åstadkommit i
markstrukturen. För harvar kan mnn bestämma

sönderde~lings-

och

blo.nd~

,;ingseffekter, bearbetningsdjup m.m. för hjulen deras paclmingsverko.n
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man utgår från ovanstående diskussion bli.r det no.turligt att i frruu-

tiden delo. upp jordbenrbotningsforsknincen i två delar med skild men
givetvis närn samarbetande personal. Den ena personalgruppen bearbetar
fråsor om mnskinernns inverkan på markstrukturen, den andra

ID<.'1.rlnrtruk~

turens inverkan på crödan. En sådan uppdelning har redan ej orts fc5r
jordbearbetningsforslmingen i Nederländerna (Kuipers, van Ouwerkerk &
Poesse 1966). Som tidigore påpekats anser författaren det önskvärt att
i begynnelseskedet framför allt satsa på det senare ledet. Arbetet måste
dock läggas så, att arbeten inom det förra ledet så snart som möjligt
successivt kan utvecklas. När man på detta sätt kommit igång med i.nledande nrbeten över ma.skinerno.s i.nverkan på markstrukturen bör :c:w.n
paro.llellt med dessa söka en mera detaljernd förståelse av strukturenE
inverkan på grödan. Det blir då aktuellt att delo. upp detta. komplex e11ligt indelninsen i börjnn av uppsatsen i strukturens inverkan på

til1~

växtfaktorerna och til1växtfaktoI'ernas inverkan på grödan.
Hur mn problemen i grova drag formuleras och vil'ken försöks teknik kan
antas vara don mest effektiva, om man under den närmaste frnm'tiden Yill
studera grödans utveckling som funktion ay maI'kstrukturen~ Även om Jl1(l.n

inl3lkränker sJ.g till det nOrMl t bearbetade lagret,

I:1atjorden~

:får

l1:l2.n

olika problemställningar beroende på vilka horisonter :mnn betruktr.u:.
Dc djuparo delarna av matjorden bör ~rtuderaa I:1cd hlinsyn till mi5jlig-

heternn för rötterna att utvecklas och fungero no rna l t, ytlagret däl"i1n::wt
med hänsyn till dess

fU!h~tion

som gronillgabädd och Ron markens

gräna·~

skikt mot atnosfäron. Problenställningarnn blir då följande.

1. Grödans utveckling som funIr.t:lon

strukturen (i synnerhet packn:i.ngs>w

D.V

e;rnden) i uatjordens contrala. d.el cch bottenlager.
2. Grödnns utveckling

SOD

funktion av ytlaGrets utfon:L.1'1ing (djup, fln-

fördolningsgro.d, skiktning J y"GtiopoGrafi m.m.).
Det första problenet ho.r förfn t;'taron angripit ned en serio on 6

l:lodell~

för(::;ök i fält (Håko.nsson 1966). Jj'örsö 1.wtypen hnr därvid visat aig vara
ändaoå1sonlig för detta
till dx-ygt 20 försok

YOl"H

år. Tillso.rn:m.tl.n ]1lcdvim;n,

[]., En utvidgninG nv denna försökss;::rie
C\nr.:d:viJrd. Detta kul1.de genomföras på några få
LXl.C:rF< ::Hilii~ITO

ro o.:rooten bchövlie;L
:CtH.1C

0;1 f:l[Jll

arbeten sku.lle detta skapa en

rJ-irnarc vl11 klargöra det konpl1ce-

8UDspelet Doilo.n pnckningk1C:':'[Hlun och on nängd n.naro fo...1{torer såsc')IJ

väderlek? växtslag, växtnärinCEJt.LLlg{,.ng m. fl.
Frågeställningarna :iuan grupp :2 ii,' fe:.,., våra förhållnnderl
~1k--ullo kUllt;.G

i;

ge värde:fnlI.n

.".. från eli.ko. håll (Föd.':'
avdunstningsfrågornas dol

DC

Heinonen ,l

';1:)

rado fråeeställningar bör kunna utarbotaDe

i'lr

frågeställninco.rna inon denna grupp effcktivazt

\!

kärl- och ro.nförsök snnt modellförsök i fält. Enda.st htirigc:u(j.c
tillräckligt Dånea. kombinntioner av oliko. faktorer k·u.nna erhållas och
n tillräckligt god kontroll av dc enskilcIa varinblerna kul1tl1l ås'tnd,=
"( ·)r:JlJas. En effektivt ledd o.rbctsgrupp på några få porsoner skulle på
. '. tta sätt go.nskn snart få fran ett värdefullt försöksmnterinl rörande
6.biidd\3ns utfon:ming.
~d

nedför oynnstående synpunkter för konsekyonser för

arbetsinr:Lkt~

engen vtd jordbenrbetni.:ne;savdelningen? Den principiella skillnaden
.\:llnn forsknine;s- och försölwaydelninsnrrms o.rbeton är ju don, att
;'orskningsaYdclningen kan arteto. Ilod 1ångsiktigo. problcn och behöver
lutc se till den onedelbo:ra praktii?Jkn nyttan, :::l8clan försökao,vdelningen
ekal1 c.rbetn så kortsiktigt som J:löjl.igt och ta upp de i det praktinkn
jordbruket mest aktuella frågorna. I båda fnllen bör gi y8tvi.s sådana.
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Då' @:!.Ullfilrtid

~~M~ trägel1tälln'1~~rrm
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tj\jj,"'b~tw 1~

arbate>prog~.et

M.r

ing~n

häneyn tugi til till den nu

vid avdelningen. Det liU' gi,vet'n~ inte
att ella föraijk~arbeten, som ~~ igång~ skall öve~·

~nsteronde arbot~inrikt:ningen

f~rfattarens maning~

ges. Kunde man emellel'tid erw.rost m,CSjl:lgtgenomarbeta de ovo.nnlmnda

frågorna 1 och 2, grödans utveckling som

tunk~ion

jordens djupare d(jlar respektive grödalW

utv~ck11ng

av

~truktu,ren

~t

aorIt fUl:ikt1.on a"1Y' yt-

lagrets utfomning, så skulle ett mycket '\riktigt eto.ppmål i
mnglSforlSlmineen upp:nAa och gnmden Uip..gfifS

1

f~r (),l~beten

jo:rdbearb,~t",

med en

utformning nv jordbearbatningsaystem ooh för målmedvetnn

rotion~ll

ko~truktionm

arbeten med jordbenrbetn1ngsradoknp •
.lvslutnin,eBvia bör dock arnnärkno ~ att drat
arbetningd'rågor,

~om

g:bfetYi~

finna flex$tl jo:r4be-

ej il'1:ryna 1.110m den gjorda indelning(Hl :1 tr.f!i olika

I9teg. Hi t hör vissa oeräsbek~pninBsfrtlgor, ytnna mikrotopogl?n.:f':1 @edd
\U'" ekCSrd~teknisk

synpunkt m. fl. För aMmm frålior är de

reaooom.au.g~

aOfj

6

bY~bts

på dermn indelninG ej tillämpliGn, På flortalet centrnln

nrbetningsfrågor, de som hnr att göra med markens

be"~

struktur~rågor,

den dock tillämpli.C' De fördn resonemnnGen kan därför

tillämpac~

är

på

större delen nv nrbetena vid jordbearbetn:.i.ngL'Il1vdelningen.
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