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SammanstälJ.n:ing Över J'örBök m,::d r~lvluch:r:i.ne: i samband med plö:jnj"nt;o 
, --

våra åker jordar utsä t te s tändigt för förtätningar, orsakade ::'lV flera 

samverkande faktorer Q Efter den luckrj.ng av matjorden~ som en plöj

ning inncbl_ir ~ inträder en sättn:i __ Dr:> I\'Ied sjunkvattnet sker ofta en 

transport a.v ler, humus och järnko11o:Lder, neråt :i. marken o DCSEifl 

l-can sedan utfällas t olika n:i.våer och där bilda f'örtatn:ingar, tQox. 

ortstensbildningo 

Vid n,l l r:,. körnj_ngar sker en pElckn_Lng, som iiI' mor eller r:1indre kraftj.g ~ 

bcr@cndc på ;jordart, vatt8nhalt~ reds}{ap(':DG och trnktorernEls v:Lkt 

Si:1IYlt biiry tornas u t:f:'ormn'in[~ ~ li1örtä tningnI' ornakade av ovan nämnd Et 

faktorer uppträd0r frtimst i matjord2n ()ch i alvens översta del~ 

I mark(n vl!rkllr e-Lt fJ.ar·tal fqktoI'cr .Lu(~kradc~ I samband mod tjäl-

ningc'n 1).pp~:;tår ,::{l ;_';pränl<vc!rkan j_ nlcik"tcn, och n~ir jorden Lerk,iT upp 

bil.dne torkspri_ckoI' (lä jorden krymper. !)cssn fÖI'hållanden tir u-tmärkun

d.c för våra l(;rjordclT'. }\\'en d(;n bioJog:i_skn alt"tiv:Lteten :L marken är 

av stol' betyd(lsCQ 

täta sk:ikt oell bjldar b0ståclld(! luftJcanu].er. Mikroorganismernn ver

kar Dl ;,b:Ll:i.Bc.?rnndc på dc genoln froGtfJprängntng bildadE.) aggr(;gD.ten~ 

så :o1tt dens:_l bättre motstår nedbry l;n·ingsJ!l'OC8SSern,ao 

Dessa i\:irtii:t'J.nde och luckrande prOC(~S88r torde :i. s'L@rt balanscr':l 

VEIT'andra :i. vårcl ;j ord a:c. ]3al<'.lDscn kan s töras genom vårCi hl'ukn:i_ngsåt-·~ 

gärdc:I'. Vall(··;Ds bt?tydels8 rnPts"te bC<'-1,I.(tnB :L detta sammanhang 9 särskil t 

dess gynnsamma verkan på struktur rch mullllalt i marken Q En stur 

va] 1arnn.l w·j llG-kru: _'ll'l(~,~~ 1\-h.I'rlliilli~dnll pA rii'l1:'-'rl nl:I\(\.L' t:l.d(~r då körs1G-HIIT.i' 

lätt uPPE;tår~ Den Ö 1<;: a d c rnekan:l.~-:;cr:Lng(:n och dc: moderna tunga mFlskLnel'-

1'13 ökar }-;.-raft:i.gt r:i.sl{erna för f:lkad1:i.gn förtätningar j. marken. 

En för tii"Ln:i.ng :L marken Iran av flera O:CiJ<11{Cr :innebära en för väx.terna. 

mj_ndrc lämplig rn:Ll,jö~ Det m()kn.n_lska motDtåndet vi.d rött.erna:3 fram

trängandE;> :1. marken k.an vara så s t@rt {3. t t rottill växten n.vs tannar ~ 

VäxteJJ blir då för s:Ln vatt(::l1- och. nLil'jngnförsörjn:i.l1B; hänvisad til:J 

en m:indre Jordvolyrn än norlll8..1 t, v.ill{ct vj_ el bris tsi tuationer kan hämn: 

utv8ckl.i_np;cn. En t'örtätn:1.ng medför att andelen grövre por(~r, vilka 

normalt ijr luftfyJ.lda, minskar. Härigenom kan särskilt under regn:i.ga 

per:Lodl:r sYI'c::brist uppstå 9 tLLl men för både gröda och milrl'oorg'J.n:i.s

mCI' i marken o En förtätn:ing kan också kraf-tigt nedsätta vattengenom

släppl:i.ghctc:n -j. rno.rl{en o E:ffel<:tc:n av (;11 i övrie;t god dränering kan 

utebli" De-L kan av dEmnti anledn:l.ng bli omöjligt att genomföra i'ält

~rbetenB vid rätt tidpunkt. 



2. 

Om man bufaral' att (3]1 uk8dlj.g :förtf.ltning kan uppstå finns det fl(:ra 

sätt att minska riskurnn i'ö:c 8D sådnn f'örtätn:Lngo Körrlli:ingden kaD 

minskas genom att undvika onödiGa körningar särskilt vid hög vatten

h['~lt ~L jordcrlo r.l'ral<-torernas draGkraft kan j_b1o.nd utnyttjas bättre 

genom ::ltt i3.DVända brcdnri:: rE:dskap C'llc~r hänga två rc:dskiJ,p efter 

varandra. Even"tuellt kan växtorllingoD behöva anpnssAs med hänsyn 

till jordens känsli8hc~t för förtätningar" Vallen ha:t på dessa jordnr 

en gynnsam effekt på st:cuktuI'en. I den mån Odling av sockerb0:tor oc:h 

k.onscrvärtcr i'örelrommer ~ hör dc;\~Ga e;rÖOeT odlas på m:Lndr~.; känslign. 

jordar" Ovan Eämnde. åtgärder bar en långsiktl:i.g vc:rlcan" En d:Lrok_t 

motad f~r att häva redan föreliggande fbrt~tningar är eD mekanisk 

luck:r,'inr; (:l,V jordcl1o Problcrnen j. samband med en r,ådan 1ucl(r:i.ng har 

studern'Ls i ett ant~l fält:försbk vid förutvarande inst:i.tu·tionen för 

all.män jorrl~rukslära under professor Gunnar TersteDssons ledninga 

Nicto~c;r 0cb rcdsJ<::ap för a.lv~uck.r~~ 

0l'::} mljl1ext normsJn. plö,jYli.ng::,djup~;t och 10 .- 15 cm diiruJlder9 :3~ka 

plogsula eller ·trafiksulaa Förtätningsskj.kt knn hven förekomma dju

pare nGd l. profi].cn~ Dussutom kan alven j. dess helhet vara förtätad" 

I\1cknn:Lsk luckr:Lng :lV dUGsn. törU.l't,ntng,'Jr l\:an ske g(\DOm djupplö;jntng 

eLLer nJ.v1uckring o Dc: l3'::1mm('tUf-, tJi1.1da fÖ.f'c,öke:n bchandlrlr ~;;nd38 t al'er

luckri_ngsfråg@rg Djupplbjni.l1scn ber0rs endas-t i litteraturöversikton. 

AlvluckI'ingen k_an utföras på två @l:i.l{.'l sätto 

1" kL\r luclcc:Lng :i. samband lTI(:d plö;juj.ng(::n" 

20 SeparBt alvluckring utaD sartlband med plöjningen (späralvluck-

r ' DU) •. 1- ""t:> ~ 

V.-Ld 1ucln:-i_ng ~)tnnband mc:d plöJn:ine;cn [:"ir plog\:?l1 utformad P Sd att t;tt 

sk~r eJ.l(:r pinnar arbotAr i bo"t'Lon på pJ.ogf&ran, till ca 10 - 15 cm 

under normalt plöJn:Lngsd;jup, si:"lmtj.cLLgt Dorn man plöjer en tLl.taa På 

de alvlucl{rJnggplogar 80m an v i-in t~) J försöken har alvluckraren vari t 

den v':{(i1 pJ 0e-k.l.·()JJ!)("rl (Hn}lP\V\)r].\- ~ ()l:i.v(~J') eller ocl<.så under donna 

(ÖVC''cUlll '1 Jr). I det :3(;Ilarc fa11ct :fanns en sprd_t mellan skäret och 

vänd8kivnn~ där det undr(; luckrade' ;jordlagret skulle pnsserao Naclr

delen mun d(:nna konstrukt.:i.nn [j,r eJtt. traktorhjulc,:t kommer att gel 1 dc:: 

luckrade fåraDS bottuDo För att undvika detta var skärat på Oliver

plogen fÖI'skjutet å-t höger, så att det dolvis arbetade under föregå

ende tiltao SCtlEtr\-5 kODstrulctj:cnl':;r (Arvj.]{a) hA.1.' byggts med utgångs

pllnkt från en tvåskärie bogs8rad plog, där frlimre kroppen ersatts me l 

ett :Luckrj.ngssktir', 80m arbetar efter traktc)rn och omedelbart före ael 



bakre plogkroppen. Högra ploghjulet har flyttats in sä att plogen 

arbetar som eD enskär:Lg pIogo 

Den separata alvluckringen skor oftast på stubben före plöjningen. 

Arbetsorganet består aven vertikal åS 9 på v:i.lkeD i nedre ändan ett 

luckrings skär är fastsatt. Skäret är ställt i en viss vinkel mot 

horisontalplanc·t så att jorden lyfts upp övor skäret under arbetets 

gång o Hedskapet kan vara förSett med (~tt eller flera arbetsorgauo 

Oavsett vilket redskap som används 1 måste alvluckringen ske då jor

den är väl upptorkad på det djup, som skall b()arbetas. Detta är (m 

förutsättning för att man skall få on luckrinG och sönderdeln:i.ng av 

det bearbotade skik.tet. I annat fall kan man få en motsatt vorkan. 

Under och evoutue11t öv(-:;rl:Lggande lager trycks samman och maD får en 

igensmctni.ng av det b()f:Lntliga porsystemeto 

Varaktigheten aven alvluckring kan variera mycket kraftigt beroende 

på effeki;en vid bearbetningen 9 jordarten och jordens behandling ef·~ 

ter alvluckringen o Ofta torde dock jorden relat:Lvt snabbt återgå till 

det ski.ck den llade fbre luckringen. Mycke·t tyder på att denna å·ter

gång kan ske inom c;tt åro l and.ra fall. kan verkan kvarstå tI'C; t:i_l1 

fyra ål'~ U"tländsK[l erfE.l.renhetcr talar för att en tillförsel av h311'

delsgödsel eller organ:isk substans :L det b(;arbetade skiktet, kan öka 

r@tt:i.11växten :L d(~tta slö.kL på detta sätt Bkullc: dc:; gynnsammare 

förhållandena Kunrl<-:, Dtabili8~;r8.S ~ 

UndeYIJök.ntngar om djup beaTbctning ~ l'1åde som al vluckr:Lng och som 

dJupplöJnIng, har utfört" efter två p"'incipcr. I en del fall har 

t'örsöksserj_or med ett GtÖ:rrc~ antal försök genomförts utan att mar}:<::

profj.len och dess fysikaliska och kemiska egenskAper ingående under

sökts före: utläggn:i.ngE;n" Avsi.1<:ten har :i. stället varit e.tt fastl3tälla, 

om de förekommande jordarno. kan :förbättras genom en djupbearbetntngo 

De äldro försöken :i. Sverige::: har l. regel 1ap;ts eftur denna princip" 

I cn dansk t'öre,ökss8Tl.("; med normalt plöjn:Lngsdjup 9 1uckring 10 - 12 

cm i pJ.ogfårans botten och djllpplbjninB till 30 - 35 cm, konstaterar 

OlesaD. och Jessen (1964), att det inte varit s·tora vinster med att 

alvluckra eller d,jupplö;ju.. Merskörden för luckringen blev 150 kg/h" 

och för djupplöjningen go kg/ha. 

I England har Hussel (1956) i en större försöksscl'ie m;;~d plöjntng tLi 

20 cm, djupplöjnIng till 35 cm 8amt ytterligare luckrIng 10 - 25 cm 

under :respektive djup funn1.t, att djupbearbetningen medtörde en m:i .. nclr 

skördökning "beroende nv til1vägngångssättet. Utslagen :L de enskilda 

försöken var mycket växlandeo på häl:fton av försöksplatserna erhölls 



högr'c skörd i ftc'[' djupbcsrl)~ Dc: rljupplö;jr;:' fi.iJ_t(;l! L()rl{n,dl~ 

r:dta upp t:'.d 

1 samtl:Lga försökss(;r:Ler av del J'örcgi:t,endc typen ken dc: varierande 

rCl:f:':i.ll'!1 och 

dess egenskaper j detalj. Med hänsyn tj,].l rådande kJ_imai, har sedan 

inverkan av de djupbearbctl1inssRlternativ, SOlU ansetts förd01ak·tiga, 

undersökts. ~rorra sandjordar och ,jnrdFLl' med förtii-LI1:i.ngs;3kikt? nom 

daro Han anscr, att deGsa jo~d ~r genOl!! 8in porvolYJrr och hr'ist 

pö, c~lastic:Ltc:--,t'l är mJckct sv(l!'gc~non:Tr",'" för rött(;I'na. Djupkul-

påvj_sus hnnu eft0I' fem &1'. Genom 

gdng hö;];·," snnd;jc:r'd~~rnt~~~J :-lvkn;:-~ 

Rauhc (1959) hRI' 1_ Östtyskiand vid djll)ll):l,ö flV sandjordRr till 

t:i JlfiirsC':L r:v ;:1 tnll.gödr.:;cl 1 crhiL. :L. t en bi:ittre 

() ch nh,r ;jordElTo .Eotd;)up,~)t neh rotmäYlgdcn hr;.I' ök,:~t" Skör-o 

deökntng HlHl. upp L:L1J 
, , 

40 %, under torrår t.o~mo 60 ~, Ilar konstato-

l'a"Luo j);jupplö;}nj.ngcn 'Lar j.n·te h:'l:ft n,\{!,on c:ffekt 

grundvs·ttenniv&o SpårnJ_vJ har' inte medfört bC)f) tilo:ndc 

förb~.ittr:i.ng,~_1J', elD. ;')pårcl1 v:-~r:L I; 'i.n~3 Le.b:i.1cto 

Under l.i.knendc förh;AI1;:'lnden fl lT' Gpi:.'ch t (196~-) i, en tI'ciil'ig Gl,:ric 

med 9 försök i llicdeJ.taJ. erhållit 31 % }lijgr'0 skörd genom djupplöjni.ng 

till 40 cm + 40 ton s'talJ,pÖdsel. DjuppJ_öjning utan gödsel gav 12 % 
högrt~ skörd. 

T 'J)·,rl'""''':']''V ( 'ly,.'l r.Y'0 "l1 ·1'.),';:<--'.'. \) .'. c, •. J.' _.,., .f.-,Uv-,-Q~_. ~c(" haJ' en snndjord. n:(:11 ett 25 

jordl8gcr och ~_ % mull och (ltirunder vdxland(! Inger av sand octl mo 

omgrävts nch b:lJ_'Jlded;G t:i 11 :;0 r(;sp. HO CElo MU.LJ.heJ. ten j_ dc blandade 

J.agren blov 2 respo 1 %.. ('ml"r'c VD': [ ()"I-'r' '.10 ), "_)" et .,.1. _löv ,J. t:i.l J 50 cm gav 74, % och till 

no CH! 'i 1 ;+, högre Bkörd under en :f:'(:mELJ'spc;:l'.':Lod~ Ti.ött(~l'n2 gick DeT t:Ll:J 

13törstn, bearbc:;'t,ningr3dJupet "i l::' u,mtl-.1. g ,-l. led, men l'O-GUYDt.CTEct -'rar svag;' 

re: utvcckln:\; vid omg:ri:i.vn:i.ng tj.l1 80 cr(]? di?~r mul1hal ten cr.tdast var 

Vid o;jlblH.ndn:i.ngar av detta sI a:; anges 2 % mull c:l1cr 6 % ler vara 

rik'\;värden, 80m i.n'Le bdr understieas, för a'\;'\; crhålJ.q en Rod ruiu'\;-

v(·:ckJ • Vid omKrtivning ti_l.l 50 cm v'nr rotdjupet tillräcklig·t, Gå 



att l-capillärt uppr::,"ttrsrmdc v~~tt8n frrw (,n grundvattenyta vid 100 -

120 cm djllP kunde utnyttjas. 

I andra danska observat:Lonsförsök mGd omgrävning redoviL~ar I(ofoed 

(1960) skör&oökningar på jordar med ortstensbildningar, Jordar på 

gammal havsbotten, mullhaltiga sandjordar med ibland underliggande 

lerlager, om mullhalten inte bliv:i.t för låg, och på översandade 

åkerjordar, där den gamla matjorden inblandats~ 

:E'.rån Norgo rapportoro.r AaYnodt (1963) att djupplöjning aven mojord? 

80m vid en äldre översvämning täckts med sand, har förbättrats när 

mojordGn inblandats j. sand~no 

I jordar med högl'e 101'- och mjälahalt uppträder j.bland fortätning 

under matjorden" Ji!örtätning[;1.rna kan ;:mtingen vara genetiskt bet:Lng-· 

ade eller orsakade av körningar. på dessa jorda:r omvtixlar perioder 

med överskott och brist på vatten. Dräneringen försvåras, genom att 

vattnet måstG r:tnn(·~ 5. D:i.dled (')vo.npå det fÖI'tätar-e 1ag:r(;t :fram. tj,11 

det f"Jmgl'ävdR Oll"iJ'ådet över täck.d:i .. kcna~ Bom i·il' gcnonlsJäpplj_gt. .. Under 

torkperioder står o·tt roJ.utiv··t 1:it0t vat·Lcnförråd tilJ. vtixtern~s 

förfogande, och rotsystemet ~r 8vngt u·tvecklato 

I Västtyskland hur Schultc-Knrring (1967) al'bt~tut med spåralvluck

r:ing av jordar med GvåI'genomp,li.ippltg alVe 1. ett kombinorat täckdik

ntngs- och nl vluckr:i.ngsförsölr var cLi.1rningseffektcn myc1((~ t Ii ten" 

D:i.kn:l.ng (Jch r~lv1uckr:i.nv; ~5nm"L~Ld:i.gt medförde: s"kördcöh:ning (17 - 51 %) 
fdrs·t när handeJ_sgbdscl ·tj.llfördes i luckringsspåret för att stabi

lisera dettuo Det direkta vtixtn~ringseffGkten av cödseln har inte 

fastställts j fbrsöket~ 

Mc:Lmbcrf, (196'7) Ylar :i .. l:i.knrmdc :f:'örsöJ,;: konstaterat el'l större andel 

grövre pnrc·:~r ~. år 8.1:'"tl:-:r lu.cl(:r·.i.n/!,c::n~ Han har ocl-cså påvj.sn.t en för

sämrad 13truktul'? när luc}(r:i.ng utförtc:; under ogynnsamma förhålland(~nc 

Användningen av tunga tre,ktorer h.nr :::tkturl.lisurnt frågrul om lämpli.gt 

plöjningsdjupo H:i.d (196G) har nv dennn. anledning "i. tre långvar:i.ga 

försök på olika lÖD8;jordar, där ncdcrb6rden var:;' t 1300 .- 900 mm Pf)Y' 

år~ jämfört 20 och ~:e cm plöjn:i.ngs(ljuPQ I l1lcdel"trJJ. hlen' det större 

djupp"l; endas t g:i.v.i. t hOgl·{; Sh·ÖI'd på en fO.l,sökup] ats. Kalkning utjäm

nA.dc sk:i.Ll.n~:,.dernn i sldS.rd T:lcl1:',m plöjn:Ln{<sd;jupon l. detta försöka Mon 

d(~t är mÖ,jl:i.p;t, att höja sl-cörddl1. genom alvlucl;;.rinc; på ;jordar 9 som 

under ViB;:31:l pcr:i.odur iiI' vnttcnövermättnd(:~ 

Djupplö,in:i.ngsJ'öl'I3ölr und(;l' andra rÖrhalJ.11ndnn kan e.x:(~rnplif:L8ras mod 

undersöklljJlgal' 1 I!'inland o Hei.norwn ( 1962) bar ".i. ett försök erhål1:i.. t 

stor s)(ördcölm:Lng vid plö;jn'Lng hll 2[1 cm ;jiimfört med 1[1 cm. Matjorden 

utgjordes aven m(?J,l.Anl,ora mod mj.nrlru god struktur, som blandades med 

styv - m:yckot ntyv le:ra från di:J:J. underl:i.f~g::l.ndc alven vj d djupp1öjningc: 



I hol:tändska försök med djupplöjning tiJ.l gC) cm, (Wiubing oe~ Van 

Der llcij, 1965) erhölls 10 - 20 % högre skörd i clika grödoro J'ordan 

hestod av l.-:tt 1:> cm djupt mntjordslagcr med hög mullhnlt. Därunder 

låg ett 30 cm djupt torv'-:lngcr med dRIiL; struktur och my c 1;;: e t lågt rJi-~ 

som hindradu I'otutvcckl:Lngen. I-k:st2D r:;,v alven bestod av san(L 

I HysslEmd haT Ifjurin och Michnowsk:i.j (1960) erhållit E;od_g resultat 

med djupplöjning tilJ 4·0 - 45 cm på podsoljordar med hög lerhRlt i 

anrikningshorj.son·tcD. Orsaken uppges vara en bhttre vattenhushåll-

ning och rntutvc:ckling. 

Gliomero·th (1953) har undersökt omgrävningeDs och gödsJ.ingens i.nvcr

kan på ro"t,syg"tC;Elcts lJ."Lv\ __ ~ckl:Lng på ('Yl n[~irj.ngsr:U{ lössjord med SVf.',g 

förtiitn:i.nge EDbn:ct o!Ylgrävning :förändrn.dc :i,ntc rntdjupeto Gödf3l:Lng 

med HPR bknde rotmnSGRrl j. det skikt, sonl tilJ.för"ts dOS811 ämnen. 

Kväv8t hade den störe·ta 0ffckt~n 1)& rotsystemets utveckling~ 

Dcus1..l. u"t.Jj'indr::dru. undcrsö]nl:Lnr~nr vi~::!)r? att det [il' svårt att få :Lnfor-· 

mia.tion om VD.r och hur en el ,j up klcnrbc tn:i.ng nknll u tförus gC'Dom slump-

mlissigt utlaeda förs0k {;,Yl :försöl(s~:;crj_co Genom en detCLl,j[ituc1:i.C av 

markprofilen act) dess fY8ikflli8~:11 rch kemj.ska egenskaper, kan man 

faBt8tällD.~ om det f:LllY!S J:~orj.8cntcI'~ ~.'O){t hämmar gTöon.ns utvcckJ,inge 

JVic~d dC'Dsn. l'uJnslcapcl' );<:an I!1rjrl Ged:ln vi:llja sättet för 0n djupbeD.rbetning_ 

Do·t fl'amgår också, a'Lt dat fj.nns cn dcl jordar, 80m ger CD högre 

skörd of ter en dju])b(;nrbctning l)tför~ J)J (~i:t ~ndamAls0Dl ·t sli·Lt. 

kl.vlucl\rjxlR; :l. samband med plÖ :in:i.ng q 

ornfnttniYlg pögått toOon1. '1<jG5q T'otrJJ.t omfntt:1I' :r(::'rsöl<:8scric-:n '118 

SkÖI'd.cilr. En utför:] 

1942 h,:~r publ:i.c'.:rats nv !J'OT'f3tcns::-;nn och Enge (1(JIj)). ]i'örsöken hel.r 

varit ]conccn·trer'ade tjll f\~m cnlråden: 

') o Gn t l,-lncl s l[).n 

I: o Nirllmöbufj 1ii,n 

I den fortsatta T'odogörc l.scn kommer förr.~ökon att SarnmEi.nJ'ö:cas ornrådc~:;·

viso Skörderesultaten varierar' kraftigt frän plats till plats J.iksom 

för ol:i.ka äro Skördarna för de olika försöl;;:sår(~n åt(~rgGs därför :i. un 

huvudtabello Då det i mater:i.nlet inte finns några cnhetlj.ga tendenser' 

iiI' det uv störrc-) värde) at.t se dc ensk:i.1da var:i.at:LoncTna än att få ett 

med(~lvärdc föl' E3j.n8em(~11an myel(~ t avv:i.ksl1d e försök o 



j'a108ll 1. Alvluckrinijs:försök i östra Svealand. 

;Nr och år : Plats och län Gröda Skörd kg/ha Hel.. tal 
; 
ol.uckrat l.uckrat 

75/38 Högby C Höstvete 4570 101 

74/38 : II C Håg 3210 :108 

75/38 II C Blandsäd 
, 3580 91 

x 

75/39 II C " 5680 : 106 
x 

; 
2',70 90 

, 3e40 ! 101 

75/40 " C II 

i 

11 e/39 F'yrj_slund C II 

1 35/40 : Högby C :Vårvete 2700 : 11 9 x 

,'1 Ii 9/40 ! Antuna fl Havre 2200 117 xxx 

:1 e3/4.2 :VäDtan- VI ;'710 e7 
xx 

. h0d(~ 

'le3/45 " VI HavJ'(-; ; 1<390 90 

48eo (39 x 
, '1 (H/42 ' H 8J"IlJnCt r by C 

; 2320 <39 Hl4!43 " C Cell. l I 

317/50 Ul tunn, e l-j3vrc '.56~)O 104 
i 

5250 103 : yn/51 : II n -Klövurfrö " , 

i '5000 Hlj '577/52 II C : Höntvctc 

, 4790 100 '377/53 i 11 r :Havrc 

317/54 " C i ji.rtcr ;.~750 106 
x 

, , 3800 .100 , :3n/" II c: . !-lön tve t(-; , ) 

:377/'56 ·11 C Havre , 3390 'le 

,317/59 'II C Höstvete :)650 99 
x 

sn/f,O II C Korn 2330 HJO 

'37'1/fi3 II C Höstvete 4310 (39 x 

"'7 4/" , ) " J) Hästbäck U II 1i·140 97 

Antal skörcleår .. 23 Medeltal: 99,4 

x 
statistiskt säkra Gk:Ll1nnder .... 

'fabel1 2 o Ii'rc>1rvcn~3cr av skördcöl(D:Lngar respukttve sl<::ör~eminsknin~!> 

~'--'-"-----'" 
10% :(-10% 

2 8 G 



fl. 

Som av meci(ltnlct :[01' rcJ.ativtalon har j. försöken i östra 

GV83lan(1 erhållits 2D mycket ob~tydliB skörd sänkning. Re:lRtivtalen 

viGnr .i. }1 i;i 1 f teD nv fEll1c>n (:D skörduöknj.ng och L hälften UD Gkördc-

n:l_n8knj.!lD~ J du ,:n;:;k:Llda försöken har ~; .... några fall ~;rhåJ.li t8 storo. 

svängn:Lngar flr!1kr:Lng rrledc::} tal.et. Största slcö:cdcöknj.ngen iiI' 19 j~ medan 

största minskningen uppBAr ·till lj %. Dessa försök har legat på 101'-

övrc; dc·d. ])(;8"\:·od av pappcrsr;yttja. V~Ld alvluckringen har i dC:8Ga :['ö1'-

sök anvtinto rz)dskHP, vars alvluckringsorgan arbetat i fårans bo·tteD 

efter el1,·;\·.t' undi.:)~ dE:Yl Y?J---l} fl plogkroppen~ Tre.l<::torhjulct har gått :L 

den redan luckrade fårnno 

Tabel]. 3. Alvluckri,ngsförsök i Kalmar läno 

iNI' och år ,Plats 

:H1/4o 

'11j,1 l/Il 

:11;1/<2 
1 4?/'1 O 

1 1\21 !\1 

3/1:1 

?\))j4:J 

'5/ Ij.:,~ 
'-)"':'I!~ ',' cC.) '{.J 

Ilj1 

II! 2 

?')(J/'" ,_ t'... 'I j 

1,')';Zll/~ 'J 
'-- .J\. ·1· j 

".).:"' I I1 '/. r:.) [ .j.,) 

Vicklcby 

" 

" 
" 

, If 

: 11 

" 
,11 

, " 

" 

, " 

" 

Au'tal. skördu~r 1~ 

Gröda 

no ck C: r'b. 

Korn 

Vårvete 

Havre 

" 
Ji'@dcrbc-to:c 

" 
Bal;jväz:tUl' 

Foderbetor 

~(orn 

S]{"","rl '.""'/1')'.); ·,I".{'~],. ',', ,',',], • '- ,'o ~< t\'f.'J , .• ,.<: - ,. 

oluckrat 1.uckrat 

" :J::JO 9H , 

30 Il:) O 96 

i) 20C 1 O~) 

:)lj 5 00 ! 01 

:::6 'lO '/[3 

~:21,;,50 1 1 O 

j 1 60 1 ( 1) 

Yl ()() ()C) 

2,/!j() 99 

69900 1 OG 

66200 1 ?U 
xx 

2(),( () h/l, 

'j6200 1 '10 

Wl () 913 

Ni(~dcJ. tal : 1 00,6 

Tabo).l 4. FrckvaDS0r av Bk~rdeöknj.nRar rcspektj.ve skördcminskningar. 

10 % o ._" '10 % '" .,' el ()~ If. , 

6 'j ? 

L~i..ksorT; -.i_ föregåonde BC:r:i.C har -j. medel taJ "i. 11 r; en ski11nad rnc11an lucl-ccE

de och 01uctl',:';!,dc led l?'l'r.ållj. ts :i. :f'örsöl-:::cn :i. Kalmar läno Jlntalct [.;kbr-

ducil' med Gl{öl'clcökningar fÖ.t a1v1uckr:i.ngcn är LLka med ant<:1.Jet år med 

sk.örö.c:fJä.n1:;:nj,ngaI'~ T de orlsk:i.1da f'örnöl(c:n lJar dock stora var:i.at:i.oner 



()rhållits. Största 8kbrd~bkninsen hf!I' upp~ått ti.ll 20 %, medan den 
'j , , u t .. agna prl mo-

riinjordaI', oftan t r:[!)r~3.DmO J mt-;n i_ nh.got faLl. på moränlättlerao Alven 

har i en del fall varit mycket hård. Alvluckringen har utförts med 

'.rabell !j ~ LL vluckrin.2:sJ:'ör:3ök, på Go tJand o 

Nr och ~r Plats ; Gröda Skörd kg/ha Hel. ti:ll 
oluckrat : luckrat 

220/11 ! Vnrplösa 81andsiid 2800 1 1 O 
.xx 

: 
'22('/ il 'I II Sockcrbc;tor 39600 

, 
1 03 . _) r) , i 

, 

/41 
: 221 IJj. b b(-3D,_{rVC II 23'700 1 0'1 

')21/1'2 II Ko:cr: 3560 I 03 
X 

t... ~ 1 •• , 

2;) 1 /1 3 II V:,ll 7?~-O 
: 1 06 

2?f5/1-? Bu_r~J ~~CCkCT-'bc tor 24900 I 08 
X 

: '),) "/'] ! II :S1 nnd Bl,tet 3000 1 06 (,- <-.) . ~ 

"2fi/AI t__ _ t j S (::U Korn I no 1 Of) 

?)!if!j i f-; ;;()cl({~Tb,-, tor '31 300 1 09 
xxx 

: ?j /1_/'1 1) 
II K0rn ! 2200 96 

"3! /, { II r;OCkCl'bc ),lf:300 
, 

1 06 
_x 

(,: . i, ii <:> to:c 

'23' / ',( II Korn 20(iO 1 02 ',. '-1' " 

r 

236/il 11· 0 u nock(:rbc tel' ;'0';00 1 1 G ,\ 

C'7(//,C cC,) ~ ',-j " " 31 '7()() l 1 1 

" " ))000 
, 

'1 l j 
xxx 

"~'\hl"~ L., ' ,.,.L, 

299/4fi l3ö;::;f;c:gårda " 
, 

39000 , 100 

299/ i!,! " JJ1andDäd 2')1 () 1 07 

30oh6 Tij.bbcYlc:;,J.'V'U f3 ocl\ C!_' be tor j6~,00 l (\5 

)('0/17 " Blandsäd JOHO 1 OC xx 
) 

,)Oohd " Vc_llJ, :r ) ~.GO 97 " 

JOO/ I\-~) " Val] II I 0'( ',iO 95 

301 ;":6 Kopparv(:: Blan,d s;:Ui 1 'i(j0 1 OC; 
x 

ijO·l/I;.() " 8ockcrb(-~tor : 39000 
, , I 01 

'"7e/~7 ~,) -I, l-lr1vor Korn '}/j-'70 91 

'nej A '( J j.") 'I " I:Ln 1 )flO C)'f 

Y( 9/:[3 :HOHl-;nd::J,.L [(O:Crl 3360 97 
, 

;1'1 i ? /,)1\ t',_. _ \j HnJ.1v!-n'ClD Vj. t;:-;i.map '3nO 1 I II 

1'2/" (.f-i· _, ) i " llöGtrybu l 950 96 

J.\n tal f;körnc!:ir 213 Medeltal : 1 04,2 



Hl. 

Tah011 6. Frekvenscr nv skörd~ökniDRar respektiv~ skbrdeminsknj.ngar. 

Skörd.eökning Skörd cn:Ln:3 kn.j.n{~ 

o - 10 % 

16 '7 o 
--------------_. __ ._---

I Go"tlsndr;scr:1..("::n hn.r i. l":l(}dc:l'L:11 '~;:rhc'il1:it~3 en uk.ördeökn.Lng av ,l~2 % 

av [sIlen medfö!'-L CD 

av frekveDstabcJ.J.cn har endast 

skörd medan 75 % givit högre elJ.er 

lika stor skörrl som j. d(~ oluckrade ledoDQ I stort lar 

erhållits on skörd ~ör alvluckringcDQ Samllle alvluckringsred-

fÖrE!gdendL sari.er hrrr' k0!~!nit t:i.ll anv~ndning. Jordertcn 

t~; ':.lvluckr:i.nu:sförsdl:; \~ftl::r' (;11 rner 0]"":1-' 

[!lttUld;-.' 

venll{~ pJö 

le c~:L'lluck:['.i_ng en (Över'uln cl.1(:r Ol.iv(3r) 

c i! 

d "--; 11 

F . __ TT 

vid varje plöjninsstillftillc (Övcrum ~llGr Oliver 

(Ha]JCJwcrk) 



11 o 

(r~lbtd,l ~lvluckri.ngsförsök på Gotland onl:i./-<;t cm utvidgad p:Ulno 

a b c d I E 
Nr och Jr Plats i Gröd:'l Skörd re1-

,kgjha 'tal 
rel. tal,Tclotal ~r81. 

, tal 

:~::)5/4r5 

i235j,)F 

[238/;,,: 

1,) 'x 8j ~ l'~ ,f.o) _ ':.J 

; :3,/U/'j l 

[jflO/.'! 

: )[3oj')(: 

"jBO/'j'! 

" < 

, '1 "j'" :i;_,) )U 

c 

et 

. Vii[~ te TV ä t C? 

" 
: Vn,rplöD8. 

! II 
iii 

" 
" 

" 
, " 

, " 
: 11 

" 
" 

" 

" 

I,. k b ?_8')'00 i ,JO c. er ~ , 

! _blnndfJäd '3540 '100 

: Sockcrb. 27900 '105 

i bJ.rindsäd ' i 96 
, 

:101 

106 

; 97 
, ' 

! 
iVall I '12750 '11gXXX116xXX 

i' , 

arrn"nn (-) /\-0 1 j6 
xx 

l 1 3 

'FL,mduäd i 16~~O 1 1'),1 ~>::xx i r)'" XX 
c_c,. , ,-.r:. 

'Tntrlt'i_s 15Y20 1 1 " 
X 

1 on , 

1 '~7xXX 1 20 
, 

1 ?C) 
xx , j 9 ! ! 

: \, '-d J T:l 'I 1 
x 

1 1 1 
x , 'I 

1 0(, x 
" nI" , '. ) 

')'1 
x 

'n 
'je 'JO 

:1 01 ~)5 

'1 ni": (,) 1 CO 

, (y,: 
Jj 

",,,,l 'rb. ; 38ij,()() C0 ,o, 

520 135 
X 

: Skörd(-;öl;:nj.ni_~ Skö rd crn:tnskn:Lng 

, 30 , 

• )0 , ,-- J 

"I I '/ 

1 (\(--
o,! ) 

" () ,j, : 

(J) 

1 or) 

>H);~ 0-IC1b O ~- "1 O 'l~ ""':-;"10 i!.. 

'/ j 

1E3 1 el 

c 

'l 
<" 

1 'J , 

~:o: 

! 

xx. 

1 

l 

i 

1 

l 6 
, I) 

n? 

Hf) 

~) (i 

CO 

(' ') 
J", 

'I (JO, : 



12, 

d~ssn försök medför't en 8körd~öknine~ För 

R!lbclWerksluckrnren otannar vid 7,1 Endas·t försök dir bäda rudskn-

paD prövats samtidigt tiar Medr~kn8t8, I de rå fall där försök mod 

upprepad nl.vluckriup utförts har den upprepade alvluckringclD inte 

In\~dJ'(irt fördndrin a i 8körrl~ns storlek j~mfört med en enstaka 

luckrin{~~ lot/lIt hur för 8~mtl jlimförelser 80m gjor"ts i dl!nna 

s8ri0 orhällj."Ls ~n skörd(~stignin~ i 70 % av fall~no Jordarten har' 

varit dels G~nd i. försök nr 233, 238~ 378 och 413, d2J.S :noränltitt-

Tahell 9. Alvluckringsförsök i Skåne. 

.219/,1 

:')')')/ ' .. ') ,r. (' ,._ , 

·C·'.·)/ ., :~I j _. 'I-b 

" 
" 
" 
" 
i:' r LGJ:'I le 

" 

Säbyhol:n 

An tal (,kö rct ~;ö.r 

. Gröda 

Snc){i;rbctoJ' 

, '/' ,';~1 j j 

131n.nd;-;i-id 

'Veil1 T 

h/t 1 r'c"; ~:' t i_" r 

"l årvc t\~· 

'I:i. tGc:nap 

. Skörd lq~/hg 
, o1uckI'at 

U?C 

.'1-~)O() 

5?90 

)'!'iO 

28~)C) 

9/fO 

Hel. tal 
. luckrat 

91 

107 

103 

106 

HJO 

lOj 

101 ,3 



Tub\~ll 10. Alv].uckrinpsfbrsök i västrs Sverigcq 

NI' och år J? l a ts och län Gröda i3körd kg/ha 
oluc}cra t 

5.36/53 
i 
: Eckcrud Fn Blandsäd , 21 00 , 
, 

537/'53 , Nuntorp Pn i Havre: 3890 

537/')', " Vn " I 1 260 i 

538/53 J o rdharn.'Clar O Korn 0470 

538/55 " r' 
, 
H,--~vrc 2'560 u 1 , 

Ih"~/')7 , TJybeck C }J1,mdsäd 2620 : J). .) , 

1 

,539/55 " O 
, 
Havre 1 760 , 

,'r 3/" , Säby Yn \ " ;'[300 ')0 )'1· i 
.! 5 6:3 /5 1) : " Pn , Artz.;y 1 020 : 

15 E) /1-/:) /: 
, 

VLi.G fn HavI' c: : 2060 

56,1/'5') " Vn 
i 

J31cmdsäd : 1 '1 [JO , 
5f;'5/5 ·i ö:tnc-holo l)n : 1-Ji_-~\"Tt' , c~260 

. 'ihr/'s ii l':ck(;:cud _Fn " i jOCO ,,, .. -' . 
i 

'j66/'j') 
, 

, 

" In " 'l /i () 

"i67/'ji Gum!!;CT,':-, b;y ·P!-l I31n.ndHäd .:; 050 

'Sh? /,", " Fn H:_ivrc "1 90 ! -' j j 

';6"/5 I Tor::, b;y C Vårvctl: 1 2220 

: 56D/I._<} II ::31;~\l1duäd 1 'lEJD 

r /i )\~ C'1'_l ntVl::l n Korn ;27/i O j 

:5((J/() j " n Vårrapn 20,10 

:57 0/ i)-'4 Bi-:tr:L'vcncl:),l n Korn i 1 1\-1 O 

SI1 /'ji: j-l:ii-~lpcdG ter; () lIaVI'\:..: 40'50 
i 

"'1')/'~" .) (. )', r'". J ;-J.l.l.u. O " 20)0 

:!)72/:jlj " C; Kc'rn ;?:jCjO 

')')6/'" - - ' .-' il';lru;-;.::l n B].3ndui:id ?6!jO 

Mc,dcl tal: 

""'w,·", e ö kn 1. ng Sh-ördcm:J.l1s1(n ing 

" 
) 

l 

, 

I , 
, 

, 

Hel. tal . 
.luckrat' 

91 

100 

ilS 

108 

91 

11'1 

106 

99 

HO 

1 () '> 

')6 

1 ·1 ? 

tiG 

1 (le 

lOb 

1 on 
106 

102 

1 "I j 

'le 
1 (y) 

91 
x 

IHl 
x 

111 

no 

10),9 

.1 vi:lDtra Sv,-;-rigc hnr alvluckringen medfört un rrri.ndr0 skörcl(5Ökn:Lng av 

3,9 %0 Skördcökning~n har erhållits i 62,5 % av fallene I övriga fal 

har nkörd,(;n var:i_"t oförändrad ,·::11c:y lägre :L dc: alvlucl{radc leden" 

f) La"t:i.8 t j_sk t näkc:r' s}:j_1J..nad har endast erhålltts j. två av försöken., 



'tendGDS firll18 j. mat~rinlet, f~r vtirdct av d0n genomsnittliga 

skö:cdcö]{ni.Dgc;n tu te öve:r's kr:. t t G'. S • AJ.vluckringcn har utförts med (;n 

Arvj.ka alvluckrar0 där arhc'tsorganet luckra-l amedelbart innan den 

J?ö:c ,··;.-~:t 0- !~;()K,~: J'örklf-;.rn. dl' vnr:i..creJl,dc utslagen i nlvluckringsi'ör-

nö}{cn her :j (,:Yl del försök g;jort:::; rnarkfys:Lka1:i.ska undur:::;ökningar Jör 

n~1; sc hur förh&llanden~ 'för~n(lrats då luckringen 8eno~förts. 

~ed hjlilp S~ (!D f;jtidcrbc11stad 8j~:Lvregistrcrandc jnrdsond har jord-

t j_J.}. ca 35 C~l djup 

flC'r~) i3'.0JTIve:ckanc'lc 

(-'aktc1.'(':'('), "-; . .1h' i:;j :t~'er ;:;i_irGlzLljr:.::; v:Ld dc: mäln 

~; 0)'1(1 en ~ J . b" l n.n c; _ rH'r', ett för T·otut--

~'"lt L:i.11::3't-'ind :i El.'_:~rkc;n. 

För ,lt! bcu-U-i.mn'-1 "l(1).\'!:""" 

bu) tiirnda pr()vc:~,c na tUJ'l -ut 

hnr lltförto vi_d (~n 01101' höpst två tj.l:L-

fäll(~n 'lYlC':,,;-,-' v(;gctat:i.oLLf3}!C!:Cl.OU.l'_'L och Y'\-;dov:i.~)n._r end:3.st eJ,,-; \/~!.(l till···· 

nI' 80m utförts redovisas i föl;jnndc) tilbcl-

l,:.::c : 

i do ffiC!r omfattande Gotlandsfbr-

Tnb\~LL 1/\," ,Yol'(1mctiJth.nd::-j';:ätn:Lngar :i. :t'ö:csökcn :L västra Svcrige~ 

Tab(ll 15. Jor0-, v~ti0n- och luftbusttimningar J. dO enkla Gotlands-

'il iL ,") I .'16. J'o:r'-'d-~ v:-!.t-j-,,',rl···· CCll luftbc'f:;tCi.mnj,ngn.:r' :1. dc' me.l' om,fnttand8 

Ci G t1 nnd f) föruöl'; \,~n Q 

:'~J-:. '::}'1. '17" Jo:cd-, vnt-L(-;rl- och luftb,,~,':::; ti_in1n:Lngnr 5.. J:'örsöknn j. väDtrn. 

UT -i G-o'tland\3töTsökenb 



1 '.J • 

fl~rtnJ_0t ~v förGök~n ~sr aJ.vJ.uckriDeen inte ~edfört några utslqK 

i skörden. J~ yj.ktigast0 oraak2rnQ torde vaTa: 

1. För8~kcn har lacts ut på jordar som har haft eD Bod struktur, där 

vr1.rit överflöd 

2. AlvluckringGD hRr ~tfjrts vld cn t:idpunkt, då jorden varit för 

it sin ursprungliga struktur. 

Skör~cökn~n~ar efter 21vluckringeD har 8rhållits framför GlIt i 

G0tlnnd3fbrsdk~3n. T a~:Gsa försök har ofta f~r0knmmit mer eller mind-

nr tu h'::rlsbLLdn:Lngnr j Horn Inc1.Il ly eka t8 bryta m\;d El vI uck-

D~:ssu·tOJrr ~lar ].l~rhnltun v3rit lUsra i dessa jordar. Da l1ar 

Jhrfdl' l.Dta vnri_~ sA p~2sti8kn vid plöjninestillfäl180a utan har 

kur1rr~t 'i,uckr;.:\.u Elod L.L:J JJ',".!.iY 
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~~)k ;:lc:d G,~))'~rnt alvluckrj.np:,. 

00nmar0n 1 :-;1)1) piiböI';jc:.dl:.'S (;)1 J'örsÖkSij(:I'ii.; !1~8(1 ~3cparn"t rollvluckringj 

d.v.s~ lucl-;:r:i.ng 130iL P.;j utfördlJs -[ ::F:.r:lbrmd r{!ed plöjning., I>.rl}tJdningt;n 

Lill ~~·tt fbrsö~on ludes u't V~~ cn förmodan att det förekom on del 

förtät800 jord~r stirski.lt j_no~ d0 sockcrbetsodlnnde d:i.striktcDo Man 

tyckt s 

dtirför S~ Ol~ dt~t VRT' Db;i] 

T Ltd 

,_ , __ J 
(c l, l 

1;.1 i.}' luc> 

et ;ju]"" :.~ 

f0rsö]( rli :il~J_uckri~gen u·t:fördos i. 81mband !ncd plöjning, 

::3kiirCi erhållits ~:ft0:r luckrin~cn med un-

Gotland, dtr ~lvJ.uckrin{; p& jordar 

i.:n vnn::;k , <;nd(l.~·~t 10 - 1 f J cm und,-;1' pJöjn.i.ngs--

vC'rk:~-t "n "~lvl "tcl-;-J";Jr,:' ,"~';, j.nGtituti_()nC'n~ Alv1uckr:Lng!.:30rg,;xlct utgörcn 

denn:1 br:Jk, 

,'o '.",' :.; ,'.' ,".','.'). (',' ..•.• , 'I' I '1 r' c: r ;.: , L ; (~,"1 ) 

n~ ~tt fyr3 sktir kRD monteras i r2~cn~ Vj.d 

~ndas·t 0tt i:ller två skhr ~nv~nt8. ~vå tr~k·tor'ar i 50-hk-klasscu har 

nv h'yö.ratLJ.l~.olvn.r. Iuck.r:LngfJdjup::; t 

l~ytl0]m J V~st8rGötlflnd, tRI' legat l 

;3kånc. I försöken j'n.r \'v':\ l.(~d J.n.r~iittQ 

b alvlucl\.rn. t 

Fö!'söken ti8r varit lflCd~t SOD tl.ockfdrsök ffi8d i regel 0 - 8 upp rep

uingnr. Efter alv].uckri,nr0D har försöken skötts som fältet i övrj.gt. 

Grödornq h~r varit d8sf~rrlH som på fältet :L övrigt. Skörden har utför 

av fÖrDÖkf3rj.nga.I'na~ }\5rf.>ökcYlE3 vC1.:r.akttgllct har växlat mellan '1 OC}.\ 5 

år. Nodnn följ0r en :ftirtockning över försÖksplatscr samt en del upp-
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resultaton för d(!S88 :försö]( Ll_IJ.sRmmans 48 skördeår, 
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2ll. 

Luckri.ugcD har medfört att luftandelen har ökat omkring spären~ Vat

tenhalten V8T 28 vnl~nsprocent. Jorden var alltså ganska torr vid 

luc]{ringstillf~llet, varför redskapet har arbe"tat bra, och den öns-

kade luckrin~Geffekten har erhållits. 

Vid den upprepade provtagningen 1956 tir kurvan för jordvolymen betyd· 

l:i.gt jämnare, vilket tyder på att effck.t(:;rna av luckringen :[örfJVUnn:l. 

MedelpOI'ositeten har mi.nskat tj_ll 49,4 %. Under året har alltså en 

kraftig sä t tn.i_ng av den ElI vI uckrnde ck<lcn .1.n trä t t. Av dCS,sA und er,sök 

n:LngaY' frn,mgår att vGrkan av a1vJucl<::ringen J'örsvunn:i.t redan efter 

ett ,Jr. 

F:i.r> 2" Norup 

Jordarten på denna J'örsökuplats VRt' mullrjJ\:~ lerig mo. Luckr:1.'lgsdju-

pet var ca 60 Clt vid provtagningsplatserna och nvst~ndet mellan spå-

r'en ca -100 crYi. V Ld provtar~)J:i.,ng~:; tiLl. fället :L :32mbanci mcd lur.;kringen 

1955 ul1pvj.sar jordvolymG~:urvan stOl'U v~riationer .. L luckrinBssp~ren 

iiI' rocen t:,~n .Jord 

t. och 

kan :i.nti; ux'sl.;.-:i.J J;t;:;. >':;c3(: Ol.'c:;;:i.tctCE är nmede1ba:ct efter luckr:Lngcn 

Eftt-;r J.uckr:i.ngen är va"ttenhalten 

lägre den bc:arbetadn d(~len. Av nnaJ.ysvärdena Cramgår att bearbc"t-

n:Lngcn. Lo taJ t ;",l] nl':'ll'C; hu_r med :för t cn packnj.ng :~. f) tällc: t för en 1 nek. 

I; har jC)Tdcn J.uckrnto mcd~n den har 

och ert'",I' ett t'lI' }rrlT' dl' inte .1äup;re kunnat urak.-il,jaso 

F:i«~ 3. Beateberg 

Försöket iiI' utlagt på en mulJ.r:i.k lor:lg mojord. Luckrj.ngsdjupc't lir c 

51) cm C:Cf: clvstånd()t mellan Hpårcn !.i,r ca 100 cm o Vid prov"tr'lfningcn 

efter luckriDBcn 1955 ilar vnlymsprocentell jord minskat i J.uckrings

spåreta Samt:Ldigt har luft0ndclen ökn,t, medan va:ttenhaltcn minskat. 

Vid provtagningen ett år senare hade skillnaden i jordandelen IDcll; 

luck:rrtt Bch nluch"rat utj;:'inmcJ.ts. ,Jc::rdvolymskurvan är t'ak bortsett 

frän mindre tiJ.J_fhllj.ga svängningar o Medelporositeten efter luck

I'j.ngcn v~r ~.6,3 % och ett år senare 44,'7 %~ Vi.d bearbetningen har 

H.ll toö, crhåll:i. ts en lu.cln·j.n{! L spåren ~ mOD skillnaden mellan luckr' 

och o:Luckrat har u"tjämnats redan eftar ett år. 

De poro;J:LtetGUnd8r8(51{nj.ngar~ sorrI här redov:i.Dats, är gjo:rda 'j. förf30 

utlagdn. på sonm1aren 19550 (Jorden var torr9 då nederbörden under dc: 

period var J.åg~ pöru"Lsättn:i.ngarnn var därför e;ynnsamma för en alv

luckr:Lnc~ Som frE'cme;år n,v undersökningarna erhölls också en J.uckrjJ.l 



Dpårcn o S t,n b:L 1 i te ten 

sj,{~ vara ]j,tcn och redan efter ett år har ingen effekt 2V luckrinpcn 

kunnat sns v:Ld porcsi,tct;:3undersöluringo.rD8.o :r de fön:;ök som utla{< 

senare hRr inC3 porositetsundersökningar gjorts under u 

V:i.d c;n8tnk~J provtagnj.ngciY' und c; '.t"' (:c:f.'tc~rvcrk(lnsåren hgr :i.nga ,';:f:'felrtcr -':~ 

luckringsn kunnat iakttagas. 

Vid grtivninGur för profilprovtAGningar i försöken 4 - 5 är ef'Ler' 

utläggr...:i,ngcn kunde r ef'ter luckringen iakttagas. Jorden 01'-

bjöct sal:.iJ:1n l:-'lotntånd övc,r~ll:J L vid gri.lvn:Lng. Någcyl. kOJ1c:cntrn'l:i,cn n~l 

I'o'ttrådar eJ.ler maskkanaJ.er kunde hclJ.cr inte synas. 

Jcrdsond~ätningar~ 

Vj.d mtitninsarna har en s,tälsond, upphtingd i ett stativ, pressats DC' 

i mark(?D med konstant hast j Sonden, s or:. nodre ändan försot't:; 

med en spals 1V lhmpl storlek, tir ~cno!~ f,jhdr2r förbunden med et't 

H'trCI' , nä ~1;t den krrtft, SC'ffi å rör il'tt pr'cssa ner 

Jordlnn·tstånd(~·ts storle~ iir bl~rOl~n(i(~ l~V flcr~ faktoT'er, främst pack-

(,(V marken 

Hjtlnl((;}' jordr~;otDtåncl(:!lo ,TordmctcitAndc'j', kCi,fl däI'föJ' utgöra ett !:ifitt 

RV l~n cnstak~ ~~tscrio dru. några 

SJ,utSDtSG'[' nT ~,Rrk,GnR (:,'j ~,;()rn viix.'j,pll"t,':l o 

JordElotutÖJld(~ t mätten på V ,H' ttondc el:J längs (':11 två r~j l{ing lin;j(~ 

v:Lnk(~j rät,t ur:L,L'tn i n{;_:,:\n~ t'ör vrl:'(' 

1 var' motståndet niirhc~tcn av spåret myckut 

na e·tt ~ir sell~ra (fjg 5) knn mnrl inte se skiJ_lnader i motstt 

mellan l.uckrn.de ('ch o1ucl\.T(-l,de cmrr:lden~ Den hög)':c vnttenhalten d;jupt 

Yler :L prBfj.lcn l:nr orsn,l-:r':..t ett r~C'd d;jupc:t iJjunk,2ndc: jordrnotståDd~ 

V':i.d !:,;,i tn 

cnSf:3ti;i.r:1I:lCr ;1j(:;c) Eyholn:~jfö:~":'3öJ{et~ 1: nåt';ct fn,11 hIll' rnan kl'''lnnt kon u t!,!" 

tern i~n kV8rGt~ende (~ffukt år(~'t ef'ter lllckringcDo (Beateberg tig 6' 

:Ocss~ undersök~in«nr vj,s!~r på sammA Ghtt Gom porosj.tetsmätningarna 
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Dii3ku~)sion och 8c\'m!]e,nf:1t~n:Ln[_~. 

I::i.l<sc-rn :i rör~')ökcn rn'.::d :~lvlu~~kring :L s;:ullbnnd 1:1Cd plöjnine 1'1":\'1' den 

scpurutu alvluckringen i re;~21 inte givit nägr2 skördGökningar~ Det 

iiI' Dvd.rt 'lit ur försöksmr;t0"ri alet med bestämdhet unge orsaken tiLl 

d,~ttr:o L1l:d stöd i'":.V de :~larkfys:i."j\.ali_sk_:;:. undersökningarn;-:. kan främst 

1. Försöken h~I' lugts u't på jordar' som inte har varit i behov av 

:1. u. c lee :i_ne; • 

20 BeRrbGtninK~!n har j_nt~' m(~dfört näson luckring. 

3. Srhållna lu.ckringsspär har vnri·t instabila och ffillrken her snabbt 

åt t sin ursprunKliga struktur" 

Il ,t i.iI' natur1 t ntt försöken lGgts 'lt på jordar, som inte llur 

vr-1T'it bc:l"-:ov :c~'.r luckr-j,n,!;, dcl~) d i,i:t för' ''i-tt mn.D vclnt se C)IJ jordnrn,,~ 

rörtä tn förel 

Per()~,:j tt:t~)- o(~h jordcD-Lutiind -,,:lii-Ln J. sambAnd ;10([ luckringen 

medför '!tt luckr' 

\ :: el i.:;f Ler' 1uc1\ r 

luckr tir ITljckut inst1bil. 
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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 ocl' tabellbilagor l" 

tryckta publikationer samt rappaIter, r"edde land~n O.l . 

som av olika skäl vänder sig endast t ill 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. W,um,nl upp""r. rf .. )} 


