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FlannumrJer: R8-71. 

Försöksbehandling på de försöksled, som omfattats av här rapporterade 

provtagningar och mätningar: 

Försöksled A: Vall 5 år RV 6; 60 ton stallgödsel per ha och omlopp. 
fl D: Vall är av 6; Ingen stallgödsel. 

Försöksplats: Försöksstationen ÅS, Jämtla~ds län. 

Försöksnuw~er: Å 18/55. 

Anläggr,ingsår: 1955. Först år 1960 hade dock samtliga rut0r kommi t 

j.n i växtföljden enligt planen. 

Jordart i matjorden: Måttligt mullhaltig lerig morän - moränlättlera. 

Korns torlekssammansä ttn:Lng enligt av S, Ander,sson och L W.iklert 

analyserad profil If J\~3 nr 1957"; 

Fraktion: Mjäla 

Viktsprocen t: 14 17 
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Vid jordbearbetningf:l.r i försöket hade vissa skillnader istruktur 

mellan de olika försöksleden observerats. Det ansågs därför motiverat 

att göra en del markfysikaliska mätningar och provtagningar. Detta 

stod i överensstämmelse med de ursprungliga försöksplanernal där det 

angavs, att sådana skulle göras i förstaårsvallen under an~r.~_2Eq.0Q~1. 

Då strukturskillnaderna sannolikt var måttliga, ansågs det bäst, att 

koncentrera provtagningarna till de två försöksled, som hade extrem 

vallpr0cer,t, nämlig8n A-ledet och D-lede..1. De aktuella provtagnings-

nJtorna blev f0r A-l~dct rutorn3 2 och 38 och för D-ledet 20 och 32, 

ville(;, 

Följande prov 

1. Uttagning av matjordsprofiler. 

2. Bestämning av porositete~ i matjorden. 

3. Mätning av vattengenomsläppligheten i matjorden. 

Den 15/7 uttogs två matjordsprofiler, en på A-ledet (ruta nr 2) och en 

på D-ledet (ruta nr 20). Vid grävningen observerades en mindre skillnad 

i struktur mellan leden. I A-ledet var jorden grynig och smulbar, i D

ledet något mera kladdig. Skillnaden var dock ej stor. Rotutvecklingen 

var god L matjorden på båda leden. 
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2 Den 15 ~ 16 juli mättes porositeten i matjorden med hjälp aven 0?5 m 

plåtram (Andersson, S. & Håkansson, L, 1963, Grundförbättring 16, 

1 - 26). Tre parallellmätningar gjordes i vardera ledet. Ramen slogs 

ned en gång i rutorna 2 och 20 och två gånger i rutorna 32 och 38. 

En överslagsberäkning i fält visade därefter, att statistiskt säker 

skillnad mellan leden med största sannolikhet redan erhållits vad 

matjordens medelporositet beträffar. Mätningarna avbröts därför. Re

sul tatet av mätningarna redovisas i diagram 1 - 6 och i. tabell 1 - 2. 

Provtagningsdjupet sträckte sig ungefär till senaste plöjningsdjupet. 

(1Ji tet plöjnj.ngsdjup på denna ganska steniga jord). Plöjningsdjupet 

gick i de flesta fall ganska bra att fastställa. Matjorden indelades 

vid provtagningen i två eller tre lager med godtyckliga gränsytor mel~ 

lan lagren. Dagarna före provtagningen hade ganska mycltet regn fallit 

och matjordens vattenhalt kan antas ligga nära fältkapacitetsvärdet. 

Matjorden på försöksplatsen innehåller en hel del mindre sten. Vid 

provtagningen förfors därför så, att när jorden från ett lager vägts, 

sorterades s tenar med en diameter över c: a 25 mm bort och vägdes ae·· 

parat. Prover för bestämning av vattenhalt och spec. vikt uttogs i 

återstoden. Stenen antogs vara vattenfri. Stenens spec. vikt bestäm

des ej, utan antogs vara 2,7. (Jfr. alven i den av Andersson, S. &: 

Wiklert, P. analyserade profilen "Ås nr 1 1957'). Stenmängden uppgick 

till mellan 5,6 ('ch 18,8 procent av torrvikten i de analyserade lagren. 

I tabell 1 och i diagram 1 - 6 redovisas volymsförhållandena lager 

för lager enligt de enskilda mätningarna. I tabellen ges dessutom ge

nomsnittsvärdena för hela matjordslagret~ dels för materialet inklusi

ve sten, dels för jorden mellan stenarna. Materialvolymen för jorden 

mellan stenarna i genomsnitt för hela matjordslagret har också ritats 

in på diagrammen och rr.arkerats med en pil. 

I tabell 2 sammanställs medelporositeten, medelvattenhalten och det 

genomsni ttliga luftinnehållet i matjorden på de två leden. Även diffe-· 

rensen mellan leden och dennas signifikansgrad anges. Värdena redo

visas dels för jorden inklusive sten, dels för jorden mellan stenarna. 

Den 15/7 uttogs 5 st cylinderprover i vardera ledet, 3 prover i var och 

en av rutorna 2 och 20 och 2 prover i. var och en av rutorna 32 och 38. 

Provtagnings cylindrarna hade diametern 25 cm och höjden 40 cm. De slogs 

ned från markytan till matjordens botten, varvid de blev fyllda till 

knappt hälften. De grävdes loss och ev. alvjord i bottnen avlägsnades. 



Återstående propp längd mättes (mellan 14 och 22,5 cm). Cylindrarna 

ställdes på ett nät i ett vattentråg med bräddavlopp och fylldes med 

vatten en gång. Efter c:a 20 min. fylldes de åter och mätning nr 1 

utfördes. Efter c:a ett dygn (16/7) utfördes mätning nr 2 och under 

mellantiden hade cylindrarna fyllts ett tiotal gånger med vatten, 

som fått rinna igenom propparna. Mätningarna genomfördes som en 

genomsläpplighetsmätning med variabel tryckhöjd. En av propparna från 

led D föll sönder under mätningarna och måste kasseras. 

I tabell 3 redovisas resultaten. Värdena växlar starkt mellan parallell~ 

proverna. Några statistiskt säkra skillnader mellan leden föreligger 

ej. Nedgången i genomsläpplighet från mätning 1 till mätning 2 är 

genomsnittligt större för led D än för led A. Ej heller denna skillnad 

mellan leden är dock statistiskt säker. 

Diskussion. 
=< " 

Av de genomförda mätningarna framgår, att det föreligger vissa struk

turskillnader mellan de två studerade försöksleden. På A-ledet (högst 

vallprocent) var jorden något mera gryni.g och smul bar än på D-ledet, 

trots att mätningarna visade, att vattenhalten uttryckt i viktspro

cent vid provtagningstillfället var något högre i A-ledet ä.n i :o
ledet. 

Volymsbestämningen visade, att en porositetsekillnad förelåg mellan 

leden, Genomsläpplighetsmiitningen å andra sidan var av för liten om~ 

fattning för att eventuella skillnader klart skulle komma till synes. 

En tendens till starkare nedgång i genomsläppl:igheten från mätning 

till mätning 2 för D-ledet jämfört med A-ledet förelåg dock. Detta 

tyder på en sämre stabi.litet i strukturen i D-ledet än i A-ledet. 

De genomförda mätningarna syftade bl. a. till att ge upplysning om, 

huruvida de använda mätmetoderna var lämpliga för fas ta täl la.11.d e av 

strukturskillnader mellan olika led i växtföljdsförsök eller i lik

nande sammanhang. Detta visade sig vara fallet. Genomsläpplj.ghets

mätningen var dock av för liten omfattni.ng och borde fortsatts under 

Hingre tid än 80m nu skedde. Om en omfattande beskrivning av struktur~ 

förhållandena i olika lAd i växtföljdsförsöken skall genom.föras bör 

lämpligen de här använda mätmetoderna ingå. En mera fullständig struk

turanalys bör dock omfatta även en del andra mätningar, såsom beste,m

ning av vattenhålIande egenskaper (best. av avsugningskurvor) samt 

mikroaggregatanalys för matjorden i de olika leden, (ger upplysning 

om strukturens stabilitet). 
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~abell 14 

'!.)reök l 18/55. Volymadata enligt mätningar den 15 - 16 juli 1966. 

Led Rut~ Hiv' Material- Peu'- Vattenhalt, Lu:rthalt~ 
Cllt völ,.. et, v($lym % v@lYB~~ vOl,. .... " 

2 0-5,0 47,1 52,9 35,8 17 ~ 1 
5,0-16,1 47~5 52,5 36,3 H;~2 

0-16,1 47,4- 52,6 36,2 H),4 

0-16,1 a) 46,3 53,7 36,8 16,9 

;8 0-4,4- 45,0 55,0 34,8 20,2 
4,4-10,0 49,1 50,9 35,7 15,2 
10,o...Hi,6 47,6 52,4 32,4- 20,0 

0-16,6 47,4 52.6 34,2 18,4 
0-16 9 6a ) 44 t 4 55~6 35,9 19,7 

38 0-4,7 47.8 52,2 31,8 20 p 4-

497-10~3 50,3 49,7 34,9 14,8 
10,3-19,7 48,0 52,0 ;2 g0 20,0 

0-19~7 48,6 51,4- 32,8 18,6 
0-19,7~) 46,7 53,8 34,2 1 ~h6 

D 20 0-4,2 49,8 50,2 39,2 11 pO 
4,2-12,7 51,7 48,3 37&8 10,S 

0-12,7 51,0 49,0 ;8,2 10 9 6 

0-12 t 7a ) 49,5 50,5 39,3 11 ,2 

D ;2 0-4,4 54,1 45,9 32,6 13,3 
4,4-13,4- 54,3 45,7 34,1 11 tO 

0-13,4- 54,3 45 9 7 33,6 12,1 

0-13,4 a) 50,7 49~3 36,0 1;.3 

D ;2 0-5,0 51 ,4- 48,6 29,5 19,1 
5,0-13,4 57, ~, 42,6 26,7 13,9 

0-1 'h 4- 55,2 44,8 29,0 15,8 
0-13,48

) 50? 1 49,9 31 ,9 16,0 

a) "" Värden gällande för jorden mellan s tenlirna. 
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!!bell 2. 

Försök Å 18/55. Genomsnittliga yolymförhållanden i matjorden på A- oeh 

D-led@n. Medeltal ur värdena i tabell 1. 

Led A ~dD Ditt 
Värd~n för jor~en.inklue~~8 

Medelporositet i matjorden, volymprocent 52,2 -+- 0?4 46,5 -+ - 1,3 5 v7
x 

Medelvattenhalt i " I'i 34,4- -+- 1 tO 33,6 -+- 2 t c O~8 -
Genc)\uni ttligt luftinnehåll i matjorden, 17 ,8 -+- 0,7 12,9 -+ 1 11 5 4 w9

x 
- -vol;rBsprocent 

Värden g~lland.e Jorden ~e+lan atep~rna: 

A-D 

Kedelp@r@sitet i matjorden, v~lymprocent 54,4 -+- 0,6 49,9 + O~4 411 ,xX 
- -

Hed~lvattenhalt i " tf 35~6 -+- 0,8 35,'7 -+- 2 ,1 1 -O~ 1 -
GenoJluuli ttligt luftiooehAll i lIlatjord®n 18 w1 -+ 0~9 14,2 + 2,0 

49
' y@11lliprce®nt - -

xx • Differen~~n ~ign1tikant pi 1-pr@oe~t~nivln 
x ... Di I'i fi1 5_ M 

1ab~11 ,. 

lörBijk Å 18/55. Geno~läpplighet i ~atjorden enligt mätning dan 15 - 16 

juli 19'6 .. 

r-raijke-
led 

A 

\ 

;Cylinder 
Inr 

lGenolJ!eliipplighet ft lt~ e~tim .... _ ">iS 

I ~ä.tning 1 
! 

I l I 17 71 ,2 

4-5 71,9 

8 20, i 

15 27,9 

_ •• w_3 ..... _ 2 _____ .. ~ 9 ~ '" .. 

Il(€tdeltd 117,4 

Mätning 2 

31,5 

94~O 

5,6 

125 

-

.~~ 
60 t 6 

r--___ --."!>--____ "-..,_s. __ s.~.~ -~--_I -~-,---

in 23 : 511 63,2 

41 34,6 4,8 

35 35,7 33~'7 

68 1 40 o 

~~~-~tl 
ning 1 
---~=-= 

Mä"tnin 
ftAV lmät 

131 ll1edeltal : 

28 J 133 
448 

12 

44 

52 

12l 
1 ~. Ti~del t~ 

, 59 ~ -. 

94 J 45 

. \ 

J("dElltal: 162,4- 35~4 22 

-- 1'· ... ' ..... ~~~ , m"""'·~~o:I_ .. l'-;" ~ 
i 

1,38 Op58 42 



Volymprocenten fast material, vatten och luft i matjord 
olika lager samt hÖjdfördelningen för lagrens gränsytor. 

Plats: Växtf51jdsf5rs5ket, ÅS. Led A, ruta 2. 
Gränsytornas hÖjdför

delning, procent 

'r • 

Den 15/71966 O 20 40 60 00 100 

Volymprocent 
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mellan stenarna 
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Z 

cm 
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25 _ 

30 
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Diitgrrun 2 

Volymprocenten 

01 ika lager samt 

fast materialt vatten 

höjdfördelningen för 

Plats: Växtfölj dsforsö ket, 

Den 

Volymprocent 
O 10 20 30 40 50 60 

Genomani Hlig 
materialvolym 
för jorden 
melle.n ibtenarna 

ruta 38. 

70 00 90 100 

8. 

och luft matjordens 

lagrens gränsytor. 
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cm 
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-
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Di3grd 3 

Volymprocenten 

olika lager san1t 

fast material, vatten 

hÖjdfördelningen för 

Plats: Växtfölj daföraöket, ÅSe Led A, 

Den 16/7 1966 

Volymprocent 
O 10 20 30 40 50 

Genomsnj_ ttlig 
materialvolym 
för jorden 
mellan stenarna 

ruta 38 .. 

100 

9. 

och luft matjordens 
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4,2 

12,7 

Diagram 4 10. 

Volym procenten 

01 ika lager samt 

fast material, vatten 

höjdfördelningen för 

och luft matjordens 

lagrens gränsytor. 

Plats: Växtföljdsförsöket, ÅSe Led D, ruta 20. Gränsytornas höjdför
delning, procent 

Den 1 5 / 7 19 66 

Volymprocent 
O 10 20 30 40 50 60 

Genomsni t tlig 
materialvolym 
för jorden 
mellan stena.rna 

70 00 
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90 100 O -
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20 -
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.. 30 _ 
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Volymprocenten fast material, vatten och luft i matjordens 

olika lager samt hÖjdförde!ningen för lagrens gränsy r. 

Plats: Växtföljdsförsöket, ÅS. Led Dy ruta 32 0 

Volym procent 

G ränsytornas höjdför~ 
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Volymprocenten 
olika lager samt 

fast material, vatten 

höjdfördelningen för 

Plats: Växtföljdsförsöket, ÅS. Led D, ruta 32. 

Den 16 /7 1966 
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En del markfysikaliska mätningar gjordes år 1966 i ett växtföljds

försök på en måttligt mullhal tig morän.lättlera på försöksstationen 

Å8, Jämtlands län@ Mätningarna koncentrerades till två försöksled, 

A-ledet (vall 5 år av 6; stallgÖdsel) och D-ledet (vall 1 år aV 6* 

ingen stallgÖdsel). De utfördes i förstaårsvall under försökets 

andra omlopp. Undersökningarna omfattade uttagning av matjords.,. 

profiler, bestämning av porositeten i matjorden och mätning av 

matjordens vattengenömsläpplighet. 

I A-ledet var jorden grynig och smulbar, i D-ledet något mera 

kladdig. Medelporosi teten i matjorden var h()gre i A-ledet än i 

D-ledet, luftinnehållet likaså. I dessa båda hänseenden var skill

naden mellan leden statistiskt säker. Genomsläpplighetsmätningen 

var av för liten omfattn:ing för att statistiskt säker skillnad 

mellan laden skulle erhållas. Vad genomsläppligheten beträffar~ 

tycktes det dock föreligga en tendens till snabbare nedgång med 

tiden i D-ledet ön i A-ledet, vilket tyder på att strukturen :t 

A-ledet är stabilare än i D-ledet. 


