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LANTBRUKSHÖGSKOLAN 

RAPPOm'ER F'HJ\l~ JOImBEARBE'I'NINGSAVDELNINGEN NR 11 F'EBIlUARI 1968 

Av 

Lennart Forecdal 

Undor viren 1967 ludes 4 st virpuckninssförsök ut pi Ultunu 
och Säby (ca 5 km österut från Ul tuna) , 2 st försök cm1:i.st 
plan 7202 (rörsöksplan sid. 3) och 2 st enlist plan 'i201 
(föTsökspln.,n sid. 3). Arbetc.ua mod dossa försök bokont2.dos 
fr.o.m. den 1 juli LIOd pengar frin Jordbrukets ]\orsknings
råd. 

Ktt av förf3ökcn ,.rar utlo.C"t pii (;11 väld:cänc:cacl styv loru, pä 
Ul tuna och det andl~a på C'il d,i1.igt dränerad molättloI'a pd. 
fiäby. Grödan var korn av f30:ctcm Inr.~r.i.(L J?örGökcn göclsln,cl.Ds 
nod 55 ke/ha N. Httlva kvävocivt~n rad.L1ylladcs .före sil.ddon och 
reste.;D CJ1VS SOLI övc'rc;ödsling BodD"n grödan ko r:1l?1 i t upp. 

Ho"tstudiol' under soumaron v.i.sFl..do att 
starkt paokade .rutor var sämro än pi 
Jo rutor vid oyckct tidiC sådd (riC. 

rotutvecklingeD på 
lätt packade och opacka-
L) 

Skördorosultatull f1'"",s,ir av tabell 1 och 2 sant av Lir;. 2 
oel1 3. 

Den höca nedo:cbö.rclon und CH' varen gjo.rdo marken Li.ka k~.inslig 
för p[tcknin{~ vid alla, såtider. Samma pa,ckn:i.ngsbohandling gav 
därför lika porositet oboroende av tidpunkt för packnins 
(S0 f.ie. 2 och 3). Dc starkt .rackad o rutorna c;av docl\:: lägra 
skörd än d.o lätt puokade och opaclmde vid don tj.d.:i.gastc såd
den non hög:~cc skörd än dessa senare rutor vid don senaste 
s(lddon. Vid dem andra såt.id(~n erhölls j,nga större skillnader 
ncllun olika packningslod. 

Att skördroförhålll1ndona nellan oUkl1 packninssled p,l dettu 
sätt ändradus "bl:roendc pet när grödan såtts har sin orscJ<. i 
noderbördskliuntot under våran. Av ffg. 4· frnmgir att ju 
tidigaro sädd desto fukticare var klimatet llullan uppkomst 
och axs'ins (klinatförhCillandcna pä do bidu f'örsöksplutsernu 
var likl1rtac1cc). Vicl elon tidigasto "eldden blev därför syrc
tilleång811 :i. narlc.}n ViktiGast föl' grödans utvockling, nedan 
dot vid don 80Drl.sto s,lddcl1 var vattentillgånGon som var don 
bctyc101sGfulll1stc faktorn. Undor sådana förhålll1nclcn iiI' det 
naturligt att vi.d tidiG sådd on hÖG porositc:t Gor högst skörd 
r:lon vid SO]1 8cldcl (;11 läGre porositot f,cr bögst skörd . 

.Det b(jr vura (,tt uål "tt få vårbruket sononf'ört tidigt och 
L1edan jorden har relativt hög vattenhalt. Vesotationsperio
den blir la.ng och nöj1iehotorna för on jämn och säkor groning 
är d<:i. störst. J?ö:cut~~iittninr~c:n är dock att DQn hc~r redskap 



2. 

som kan bruka jordan vid h~g vattenhalt och att hjultrycket 
från t:caktoornc:, l«J,n hiillas sil lägt att nan ej får pnckninc,s
skador" l)cssc:.. fOJ:'cLe.i.ngn.:r ha:c kunna t uppfyllf:J..s i försö kon" 
Jo:cdbun.rbctningarnn, gC:lloraföJ:ucs med. styvpinneharv utrustad 
]]od. s~lc, p:i.nnvältr'1l' fran't och bak och sä monterade n.tt dc 
kundo reglera ho'l'vons djupgåend.o. Aven vid dc: tidicnstc boar
botninco,Y.'l1tt bl uV brukut bra trots att va,ttonhnl ten i ytlttgTot 
var uydcct höc,. En sladdplanka fran pi harvcn iställot för 
pinnvält hado d,", JJ,'dfört att jordon f"stnat pJ donna och 
ouöjliggjort bcarbotningo 

Pn.cknil1GsskcuJ.ol' kunde undvikas näJ.':' trrt.ktorn VQI' utrustctd mod 
dubbla hjuL Höesta skördeon erhölls i bJda försöken vid 
nyckut ti.d.i.C; s,ldcl i våt jord p,i lätt pacbLdc och opnckf:1.dc; 
rutor" 

Under varen 1968 l{OLJElGl' 3 st ·packninG-siit:i..dsfö:rsök att J.äfsgQS 

ut pit UltUi1<l och 3 st pil Lönhult i nordvästra Skåne. 

}3ciun, fcLrsökcTl LiC p:1 U1 tunn, pLi vä1driincrado jorc18T. Det onEt. 

var utlaBt på on styv lern (strax intilJ. packning-sdtidsför
f3ökct) och d(~t andra pi;~ vn li"j:ttlcra. Gl'()dQ och GödsLi.l1o; VDJ' 

dOilsn,uuCL sor:"! i packnil)e'''i>itidsför~~ökcnc SdddoD gjordes don 
26 npril pil b:.Ld[:t försök.8Do . 

l 7201-försök"n fOkor p'ickni.l1DCil1 vid oliJ<2. tidpunkter pol vil"
ren lJ~n sriddon gbrs sal.ltidict pd alla rutc)y i sQQbnnd med 
sista packl1.i.ngon (L()d c) o P(~ckninC)Gn görs med tl'oJctor ut
rustD,d Hed l]nkln. hjul (notsvn,J?nJ? Dtnrk packn.ing i packning
sitidsförsöken). 

Skörclcr8sul"ttlton f:r:in fö:csö.kcn frnug6.r av t{."1b,,~ll 3 och 4- och 
modolporositatan i mu·tjordoD av tabeJ.I 5. 

1\1 don ~3tyvn l(;rn .. l1 u:chölls inga större skj.llnadul' i skörd 
mollan olike!' pc"cknj_nesgrad0r (jElf. GlOd skörden från pD-ck-· 
ninc-sitidsförsökGt p~ don styva leran och såtid 10 aprilo 
Tabull 1)0 Ltittloran cav 1ticst sk~rd för do opockado ludeno 
Detta berodda dock säkert till störste delen pJ ett det blev 
nåeot cljupm:'0 s,ltt på dossa lod. GrÖdJUlS uppkoG\st blev hiiri
gcnOL·! nic,on d.[\,C scnnrG än .för övriga 1uc1. Ett .regn vid dunnn.. 
tidpunkt bildade pel. jo:rdcm en skorpa, 80Ll fraLlför allt hind
rade plantorna på du luokra rutornc;, att k.onu8. upp, och gjor
do ClttplantbGstiindct p;i doss" rutor blev [\lost. 

V:lrpackningsförsök unligt plan 7201 kOLil:1Ur oj att lägGas ut 
vidare $ utaD konE1ur att crsä tt[\,s av po..okning- sJ.. t.idsf'örsök? 
vilka GOl' b0tydli{;t bättre upplysninco,:t' 0J:1 hur erödo..n rcn
gcrc:,r för olike:, packningsgY.'o'dor i L1[1rkon~ 
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Ingon packning. Våt jord. Mycket tidig sådd, 

2 Lätt 

3 Stark 

2 1 Ingen 

2 2 Lätt 

2 3 Stark 

" " 
" " 

packni.ng. Något 

" " 
" 

" " " " 
" " " " ----_._-----
upptorke,d jo rd. Tidie sådd. 

" " " 
" " 

3 Ineen packning, Upptorkad jord. Scicld vid norQal tid. 

3 2 Lätt " " " " " " 
3 3 Stark " " " " " " 
---_ .. _-------~-.~_ .. 
4 1 Ingen packning. Tjälad jord. ExtrcQt tidig sådd. x) 

Dot"Lu led läggs oj ut j. alJ.a f~rsök. 

a. rridig packninc~ vartannat ,il' (ingen pn.ckn.inc 196'() o 

bo Ingen Ik'1ckning. 

CD Packning strax före 8~ddcno 

d. liiodeltidig packning. 

f. Packning strax efter sådden. 



Datum 

Ja1.?cll J-!... Pörsök med olika packnin{.?,'Scradcr pil en styv leTa vid 

skilda satidoI' på våren (plan 7202) o lGiTl1sköl'd, korn 9 

kB/ha vid 15 ~ vattenhalt, skillnads- och relativtal, 

kärnskärdens ,modelfcl (m) och skilJ.nadcns mudolfel 

(mdifl· 

I 

Packnings[Srad Kärnskö rd Skillnad nOl.1 ! 
i för sädd leg/ha kG I 

,1

[-"'-1'---
D,j):ci1 

:) juni 

----·"-"',,-·---,------·---'------,------,--------·1 

Ingen :p~cl:ni:r:.c 5890 100 
Lätt " 5890 O 100 
Stark " 5340 -550 91 

Ingon :pn,ckning, 5590 ,·300 95 
l,ä'Lt " 5560 --330 91J 
Star.k. " 5:500 -390 93 

Ingen packnin(~' 28GO --3010 119 
Lätt " 3270 ,,,2620 56 
Stc~rk " 3420 ,-241)0 50 

Hl-150 mdif,:0210 

!~~1:?gl~ ___ ~.~ Försök. ][tod olike'!. packningfJ(:'Y'Qdor på on molättlo:cn, vid 

sl::ilda fJatl.d.c:r ];)[1 vb,ol'n (pIn,n 7202) o KärnDki:)I:d_~ k():r:l1~ 

lee/ha vid 15 j vattenhalt, skillnads- ooh rolativtal, 

l\.:ärnsköJ.'dcnn modelfcl (L!) och fJkillnadel1s E1Cd.olfcl 

I 

'---",,----' -.--.,-.-.--------.. --------y----~---------------,,------_· __ .. _---------------·--1 

24 ap:r-il 

12 maj 

1 juni 

, 
Packn.i.l1Gse:l\~d Kä.rnskörd Skillnad Helo! 

ke/h," kg i 
-----------------'------'-----"--""-------'-·-------1 

InGen packning 
Lätt " 
Stark " 

In8en packn:i.ng 
Lätt " 
Stark " 
Ine.;e:;n packning 
Lätt " 
Stark \! 

3890 
3890 
3080 

3810 
3'190 
3700 

2'/50 
2840 
3010 

m~70 

O 
--810 

-00 
--10O 
-190 

-1140 
-1050 

-880 

mdH~i10 

tQD I 
100 . 

79 

98 
91 
95 

71 
73 
n 



5. 
~at~ell._.J...!... Pn.ck.ningsförsök uncleI' varon på c~n sty'v lc::ra (plan 720"1). 

PÖI'söksJ.(~cl 

fl,. Ingen packning 

b. In{:,(:l1 pac~.\:rling 

c. Packning före 
sådd 

d. Jl:tedel t.i_dig 
paoknj.n{J 

E. fj:idig packning 

f. Packnine; efter 
r:::ådd 

I~ärnskö rd 9 ko~t'n, }<:g/ha vid 15 j; vn:ttonhal t 5 ski,llnacLs

och I'e1at:ivta1 5 kärnskördens ffiedolfol (m) och skillnadens 

J:18d.dfel ('''cLir). 

:o"tUlil för 
packrting 

26 a,p:cil 

17 april 

6 a1)l'il 

27 april 

Kiirnskö rd_ 
1("'1'/ho.. LO ' 

',900 

5000 

5020 

4660 

5120 

5000 

m=?O 

Skinnad 
kg 

-100 

+20 

-_340 

+120 

+80 

fo'cUf~ 1 00 

HoL i 

98 

JOil_ 

100 

93 

102 

102 

---------

~JL0~~)_Gl].:.._.4o_ Packningsfc):csC5k: undor vLll'on pil en li.ittloJ.'D. (pla.n 7201). 

Fö ruö ku 1 ud 

c, 
evo In[{·cn packning 

b. Ingen packning 

c, Pack.ning före 
sådd. 

d. lkd"l tid:i.g 
packnin[) 

no Tid.iG packnine 

f. Packning efter 
sidd 

Kärnukörd 7 J'~o:('n~ l<;:g/hrl, v:Ld '1~5 ;;; v8:ttc:mhalt 7 :::dd.llnad.H·

och rol,1tivtal~ kärnskö:r:d.Ul.1fJ nodolfcl (n) och fild.llna·

dans modelfel (md.if)' 

-- - ---~-----

DatUlOl för 
}Jack.ning 

Kärnskörd 
kg/h" 

Hol. I Skillnad 
kB 

I -----·_-----------------------------------1 
2910 +630 128 1 

2280 100 

26 april 3480 +-1200 153 

17 apri_l 3420 +1140 150 

6 april ;;600 +1320 158 

2( april 3840 +1560 16(3 

m::::160 n:dif~23() 

----_._~- --



Tabell 5. Medelporositeten i matjorden vid packningsförsöken 

enligt plan 7201. 

MedelporositGt 
Försöksled Styv l era Lättlcra 

a 52,6 44. 5 

b 55,0 43.9 

c 48.4 39.9 

d 48.4 38.3 

E 47.5 35,2 
f ca 48 ca 40 

F'ig. 1. Rotutveckling den 7 juli på molättlera eftar oycket 

tidig sådd den 24 april. Till vänster rotprofil från 

opackad. i lJittEOll från lätt packad och till högor från 

starkt packad jord . Rötterna avskurna på 50 ot] djup. 

6 . 
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RAPPORTER från JORDBEARBETNINGSAVDELNINGEN. 

Nr 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

År 
1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

Inge Håkansson: Fysikalisk och kemisk beskrivning av mark
profiler från 8 platser i Uppland och Västergötland. 

Inge Håkansson: Några synpunkter på forskning och försöks
verksamhet i jordbearbetning. 

Nils M. Nilsson, Lennart Henriksson: Försök med harvning 
till vårsäd 1941 - 1959. 

Åke Huhtapalo, Reijo Heinonen: Inledande försök med gödsel
radmyllning kombinerat med sådd 1964 - 1966. 

Lennart Henriksson: Orienterande försök med bearbetning 
till höstvete. 

Lennart Henriksson: Försök med olika såtider. 

Reijo Heinonen": Berättelse över studieresa till Sovjet 
den 11 - 26 juli 1967. 

Inge Håkansson: Markfysikaliska studier i ett växtföljds
försök på Ås den 15 - 16 juli 1966. 

9 1968 " B. Thente: Luftpermeabilitetsmätning som markfysikalisk 
undersökningsmetod. 

10 1968 Reijo Heinonen, Åke Huhtapalo: Besvarade och obesvarade 
frågor om radmyllning av kvävegödsel. 

11 1968 Lennart Fergedal: Försök med jordpackning vid olika 
tidpunkter på våren. År 1967. 

12 1968 Nils M. Nilsson, Lennart Henriksson: Alvluckringsförsök 
1937 - 1963. 



Denna serie av stencilerade rapporter utges från avdel

ningen för jordbearbetning vid Lantbrukshögskolans insti

tution för växtnäringslära och jordbearbetning. Serien ut

kommer i fri följd och innehåller material, som inte alls eller 

först i ett senare sammanhang ges ut i tryck. Som exempel 

kan nämnas preliminära undersökningsresultat och försöks

sammanställningar, primärmaterial och tabellbilagor till 

tryckta publikationer samt rapporter, meddelanden o.d., 

som av olika skäl vänder sig endast till en begränsad grupp 

av läsare. Serien finns tillgänglig vid avdelningen och kan i 

mån av tillgång erhållas därifrån. 

Adress: Avdelningen för jordbearbetning, Lantbrukshög

skolan, 75007 UPPSALA 7. 

Vinjetten på första omslagssidan återger den s.k. Ultuna

plogen, tillverkad på Ultuna slöjdverkstad omkring år 1850. 

• 

Wretmllll Uppl~l. 714)) 


