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Inge Håkansson: Fysikalisk och kemisk beskrivning av 
markprofiler frAn 6 platser i Uppland och Väster~ 
götland. 128 s. 
Inge HAkansson : NAgra synpunkter på forskning och 
försöksverksamhet i jordbearbetning. 6 s. 
Nils H. Nilsson, Lennart Henriksson: FörsOk med harv
ning till vårsäd 1941-1959. 29 s. 
Field tri.ls .. ith harrollfing to spring-sown c8reals 
J941-19,59. 
Åke Huhtapalo, Reijo Heinonen: Inledande försök med 
gödsel radmyllning kombinerat med sAdd 1964_1966. 
37 s. 
Lennart Henriksson: Orienterande försök med bearbet
ning till höstvete. 7 s. 
Lennart Henrikss9n: Försök med olika sAtider. 7 s. 
Reijo Heinonen: Berättelse över studieresa till Sovjet 
den l1~26 juli 1967. 13 s. 
Inge flåkansson: Markfysikaliska studier i ett växt
följdsförsök på ÅS den 15~16 juli 1966. 13 s. 
Bo Thente: Luftpermeabilitetsmätning som nwrkfysika
lisk und~rsökningsmetod. 41 s. 
Reijo Heinonen, Åke Huhtapalo: B~svarade och obesvara
d~ frågor om radmyllning av kvävegödsel. 13 s. 
Lennart Fergedal: Försök med jordpackning vid olika 
tidpunkter pA vAren. År 1967. 9 s. 
Nils M. Nilsson, Lennart Henriksson: Alvluckringsför~ 
sök 1937~1963. 32 s. 
Reijo Heinonen: Tidig vårsådd. Växtfysiologiska och 
ekologiska synpunkter på aktuellll t~nd~nser i sA~ 
bäddsberedning och sAdd av strAsäd. 19 s. 
Erik Jakobsson: Plöjnings fÖrsök med olika tiltbredder 
och vändskiveformer. 10 s. 
Lennart Henri~sson: Försök med grund plöjning. 9 s. 
Stig Ledin: Olikll halmnedbrukningsmetoders verkan pI 
kvickrot och på några fröogr~s. 21 s. 
Inge Håkansson, Börje Gillberg: Lufttrycket i traktor
däcken under föl tarbeten. En stickprovsundersökning 
hösten 1968. 32 s. 
Investigation inta the inflation pressure of the tires 
of Swedish trlJctors enBaged in field work. 
Göte !ertilsson: Studier över tryckets markpAverkan. 
67 s. 
Peter Edling, Nils H. Nilsson, Inge HAkanssonl Sju 
skAnska försök med alvluckring och djupplöjning 1964-
66. 26 s. 
Saven experiments with subsoiling and deep ploughing 
in southvestern Sveden 1964_68. 
Bengt Reimersaon, Gunnar Falk: Försök på Persbo gArd 
1966 med minskad jordpaCkning. 6 s. 
A field experiment -with reduced soil compaction on ,!II 

clay soil. 
Lennart Henriksson: Olika redskaps typer för stubbear
betning. Jamförelser av arbetssätt och arbetsresultat. 
19 s. 
Different types of implements for stubblecultivation. 
A study of working methods and working results. 
Inge Håkansson, Lennart Fergedal: Försök med jordpack
ningens ackwnu1ativa efterverkningar. Preliminär redo
görelse. 21 s. 
Expedments with the accumulative after~effects ol 
soil compaCtion. prelinUnary report. 
Göran Kritz, Inge Håkansson: SAb~ddens utformning på 
vårsådda fält. Stickprovsundersökning 1969~70. 43 s. 
Investigation jnto seedbed preparation and properties 
of the seedbed on spring sown fields in Sweden, 1969~ 
1970. 
Lennart Henriksson: Ti11jbmning av plogtiltan pA hös~ 
ten. Försök med höstharvning och tillsatsredskap till 
plogen. 68 s. 
Ann Pettersson: Nya redskap för gödselplacering och 
sldd. 50 s. 
Lennart Fergedal: Jordpackning med traktor vid olika 
tider f~r vårsådd. 140 s. 
G~ran Kritz: Jordbearbetningsforskning i Europa. Rap
port frAn en studieresa. 16 s, 
Helmut Frese: Zur Frage spezialisierter oder inter
disziplinärer Forschung am Boden. 15 s. 

"Inge Håkansson, Sven Alvelid: TvA försök i Kalmar län 
med halmnedplöjning för att minska vinderosionen. 4 s. 
Ann Pettersson, Sten Wikström: Inledande und1':rsökning
~r om tadmyllning till potatis. 50 s, 
Peter Edling, Lennart Fergedal: Hodellförsök med jord. 
packning 1968~69. 71 s. 
Ake Huhtapalo, Ann Wikström, Sten Wikström: Försök med 
kombisåmaskiner 1971-72. 46 s. 
Inge Håkansson: Tung körning vid skörd av slåttervall. 
Tre försök pA Röbäcksda1en. 1969-72. 20 s. 
Effect of heavy l1IBchinery when harvesting ley crops. 
Three field experiments in northern Sweden 1969-72. 
Göran Kritz: SA bäddens utformning pA vArsådda fält. 
Stickprovsundersökning 1969~72. Maskinanvändningen på 
provplatserna. 76 s. 
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Lennart Henriksson: Redskap för såbäddsberedning. Un~ 
dersökningsmetoder och inledsnde studier. 35 s. 
ImplementS for seedbed preparation. Hethods of inves~ 
tigation and prelinUnary studies. 
Inge Håkansson, Jozsef von PolgAr: Försök åren 1969 
och 1970 med en maskin för kombinerad sAbäddsberedning 
och sAdd (Svenska Sockerfabriks AB:s v!rbruknings~ 
nwskin). 26 s. 
Experiments in the years 1969 and J970 with ,!II l1IBehine 
for cambined seedbed preparation and sowing. 
Lennart Engström: Intervjuundersökning om extremt ti~ 
dig sAdd vAren 1973. 33 s. 
A sampling study into extremely early spdng sowing in 
Sweden in 197.3. 
Lennart HenrikEl8on: Studier av några jordbearbetnings
redskaps arbetssätt och arbetsresultat. 144 s. 
Studies of the mode of working and the working results 
of same so11 tillage implements. 
Tomas Rydberg: Plöjnings fri odling i Sverige. En in
tervjuundersökning 1974. 21 s, 
Ulf Olsson: Redskap för sAbäddsberedning, arbetssätt 
och arbetsresultat. 55 s. 
Implements for seedbed preparation; studies of the 
mode of working and the working results. 
Inge Håkansson: Rapport över studieresa till USA hö~
ten 1974. 15 s. 
Inge Håkansson: Elva försök med alvluckring och djup~ 
plöjning i Syd- och västsverige 1964~1975. 35 s. 
Eleven Swedish field expedments with subsoiling and 
deep ploughing 1964w1975. 
Peter Edling: Redskap och intensitet vid vårbruk till 
potatis. Resultat av 11 försök l Norrland 1965-1969. 
10 s. 
Eleven experiments in northern Sweden with spring 
tillage for potatoes. 
Göran Kritz: SAbäddens utformning på vårsådda fIIlt 
III. Stickprovsundersökning 1969~72. Primärdata för 
300 provplatser. 76 s. 
Seed bed preparation and properties of the seed bed in 
spring sown fields in Sweden III. Ssmpling investiga
tian 1969-72. Prirnary results from 300 investigated 
places. 
PROCEEDINGS of the 7th Conference of the International 
Soil Tillage Research organization, 1STRO. 
Inge HAkansson, jozsef von Polgår: Hodellförsök med 
sAbäddens funktion. I. Såbädden SOm skydd mot avdunst_ 
ning. 52 s. 
MOdel experiments into the lunetion of the seedbed. 1. 
The seedbed as a proteetive layer against drought. 
Lars Gunnar Nilsson: 1exturana1ys och jordartsklassi
fikation. Rapport frAn ett NJF-symposium i Uppsala 
1976~03_09. 26 s. 
Inge HAkansson: Olika grödors känslighet för pack
ningsgraden i lMtjorden. TvA försök med vallväxter 
1971~74, 17 s. 
The sensitivity of different crops tO the degree of 
eompaetness in the plough layer. Two field experiments 
with forage crops 1971~7". 
Göran Kritz: Såbäddens utformning pA vårsAdda fält IV. 
Stickprovsundersökning 1969-72. En översiktlig studie 
av några viktiga faktorer. 33 s. 
Seed bed preparation and properties of the seed bed in 
spring sown fields in Sweden IV. Sampling investiga
tion 1969~ 72. A general survey of 50me important 
faetors. 
SAbäddsberedning och sådd. Uppsatser presenterade vid 
Lantbrukshögskolans försöksledarmöte 1977. 
Lennart Henriksson = Stubbearbetningsredskapens arbets
resultat med hänsyn till mark- och halmförhAl1andena. 
32 s. 
The results given by implements for stubble c1eaning 
w.ith reBard to different so11~ and seraw condieians. 
Arne Ljungars: Olika faktorers betydelse för trakto~ 
rernas jordpackningsverkan. Mätningar 1974~1976. 43 s. 
lmportanee of different fsctors on 80il eompaction by 
tractors. Heasurements in 197"~1976. 43 p. 
Inge H!kansson & J6zsef von Polgar: Modellförsök med 
såbäddens funktion. II. Försök med skiktade och oskik~ 
tade såbäddar. 22s. 
Hodel experiments inta the function of the seedbed. 
II. Experiments with stratified and unstratified seed
beds. 22 p. 
Ulf Olsson: Harvens konstruktion och harvningens utfö~ 
rande - inverkan på bearbetningsresultatet. 28 $. 

Influencs of harrow eonstruction and harrowing on the 
tillags result. 29 p. 
Olle Wallbom & Kjell Wret1er: Förekomsten av nAgra 
viktiga växtskadegbrare vid plöjningsfri odling. 29 $. 

Oceurrence of same imponant plant djseases on plough. 
less esreal cropping. 29 p. 
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Abstract 

RESULTS OF FIEW EXPERIMENTS IN son, TlLLAGE IN 1991 

Th~~ report summarizes the resultv of about JOO field experiments carried out 
by the Division of Soil Management in 1991. The experimental sites were 
located all over Sweden and the following main problems were studied: 

Mouldboard ploughing versus ploughless tilloge or direet drilling 
Management of catch crops for reduction of N-Ieaching 
Renovation of grassland 
Ploughing depth 
Seedbed preparation on sandy soils 
Seedbed preparation to oilseed rape 
Long- and short-term effects of soil compaction 
Early sowing when using extreme low-pressure tractor tyres 
Mechanical weed controi 



 



FÖRORD 

Den skrift du nu håller i handen innehåller resultat frän försöksserier med beteckningen R2, d.v.s. 

Il\ltförsök som drivs av avdelningen för jordbearbetning vid institutionen för mmkvetenskap. Den 

innehåller dels 1991 års skördesiffror för samtliga försök, dels skördemedeltaI från enskilda försöksplatser 

för den tid som en försöksserie pågått. 

Vad 1lr då syftet med denna rapport? Syftena är flera: 

En snabb och löpande resultatredovisning. -Liksom förut kommer enskilda försöksserier 

att redovisas utförligt i rapportform efter seriens avslutande. Nu tillkommer en årlig 

rapportering av resultaten från samtliga försöksserier. 

Information om avdelningens verksamhet. -Genom denna rapport får man snabbt en bild 

av vilka försök som utförs vid avdelningen. Avsikten 1lr också att delge resultaten på ett 

lättillgängligt sät~ med en kort text som redovisar de viktigaste resultaten frän varje serie. 

Den som önskar ytterligare information kan höra av sig till den kontaktperson som anges 

i texten. 

Information om vad försöksavdelningen inte håller på med. -Detta 1lr också en viktig 

uppgift. Som läsme kan du snabbt konstatera: Varför finns inga försök som behandlar den 

fråga jag tycker 1lr viktig? Vi hoppas att rapporten ska medverka till en dialog där 

människor runt om i jordbrukssverige kommer till oss med synpunkter på vår verksamhet. 

Ultnna maj 1992 

Johan Arvidsson 

Tomas Rydberg 

Maria Stenberg 

Sixten Gunnarsson 
Lena Hammarström 

Inge Håkansson 

Lärkorr", 

"Två av fönstren i denna mellansvenska bondgård 

håller uppsikt över de ljusöversvämmade sankmarkerna 

ner rrwt en sjö, som är sysselsatt med sina vågor 

Daggmaskarna har startat vårbruket 

Lärkarna bearbetar jorden på sitt säll 

J ag skulle inte vilja äga dessa fält 

Jag skulle vilja vara dessa fält" 

Werner Aspenström 
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RAPPORTENS UPPLÄGGNING 

Samtliga nu pågående HUtförsök med beteckningen R2- redovisas' denna rapport, 

Inom varje försöksserie redovisas för samtliga försöksplatser skörderesultatet under 1991, Dessutom 

redovisas ett medelvärde av skörden för samtliga försök i serien, dels för 1991, dels för hela den tid serien 

pågått. För försök på fastliggande försöksplatser redovisas också medeltal för varje enskild plats som ingått 

i serien. l ett appendix anges komstorleksfördelning, mullhalt, pH, P-AL och K-AL på fastliggande 

försöksplatser. 

Försöksseriema är samlade i fyra olika kapitel, i huvudsak enligt de program avdelningen arbetar efter: 

grundbearbetning, jordpaekning, såbllddsberedning och mekanisk ogräsbekämpning. 

STATISTISK BEARBETNING 

Statistisk bearbetning är gjord med variansanalys. Signifikans anges med * (p<O,OS), ** (p<O,Ol), ••• 

(p<O,OOI) eller n.s. (icke signifikant). Signifikansnivå anges för enskilda behandlingsfaktorer 

(Huvudfaktor=A, bifaktor=B) och samspel (A'B), LSD-värden anges ej. I de fall varken stjärnor eller n.s. 

anges i kolumnen för signiflkans har variansanalys ej gjOrL~. 

En fullsllindig statistisk bearbetning, med användning av enskilda rutskördar, görs endast för innevarande 

ilr på enskilda platser. Anledningen till detta är al1 i det datamateriaI som ligger till grund för dc resultat 

som redovisas finns endast ledmedelvllrden för varje år, ej rutskördar. De enskilda mtskördama (oftast 4 

per led eftersom dc flesta försöken läggs ut i 4 block) finns inte lagrade på ett slItt som passar en smidig 

databehandling. Detta innebtlr att en mycket stor mängd information saknas vid den statistiska bearbetning 

vi gjort. Vi har därför gjort den bedömningen att datamaterialet ej r!lcker till en jllmförelse mellan 

lcdmedeltal för den tid ett försök pågått på en plats. Dllremot har det varit möjligt att analysera medeltal 

från flera plat~er, dels för el1 enskilt år och dels baserat på medeltal för flera är. Varje plats betraktas då 

som ett block på samma sätt som i ett vanligt blockförsök. Ä ven i detta fall saknas så mycket information 

att analysen blir ofullsllindig. Variansanalys för hela försöksserier görs dllrför endast då antalet 

försöksplatser är minst tre. 

Ovanstående innebtlr al1 resultat som i denna rapport anges som icke signifikanta myeket vill kan vara 

signifikanta om hela bcräkningsunderlaget används. Detta är naturligtvis otillfrcdsstilllande, alternativet 

vore dock att helt utelärnna den statistiska analysen. Vid SLU finns Illunera en modem databas, där 

ovanstående problem är avhjtilpta. Gamla resultat är dock ännu inte inmatade i den nya databasen. 
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GRUNDBEARBETNING 

Med grundbearbetning menar vi Mr den jordbearbetning som sker mellan skörd aven gröda och 
såbäddsberedningen för att etablera nästa gröda (i internationell litteratur "primary lillage"). Syftet är 

främst att luckra jorden, bekämpa ogräs och mylla ned skörderester, och den traditionella metoden i 
Sverige är förstås plöjning. Plöjning är den mest resurskrävande delen av jordbearbetningen, den som 

packar jorden mest och en av de dyraste åtgärderna inom växtodlingen över huvud taget En förenklad 

grundbearbetning är därför en mycket viktig fråga för jordbruket. Vid avdelningen har genom åren utförts 
ett stort antal försök med plöjningsfri odling, vilket har medverkat till att denna blivit fast etablerad i 

Sverige (Rydberg 1987). Fältförsöken är i dag i första hand inriktade på följande frågor: 

att undersöka under vilka förhållanden minskad bearbetning (plöjningsfri odling) ger ett 

bättre odlingssystem (med avseende på skörd, ekonomi och markstruktur) än odling med 
plöjning 

att belysa vilken plöjningsteknik som är bäst under olika förhållanden 
att undersöka olika bearbetningssystem inom plöjningsfri odling 

att optimera bearbetningen i förhållande till växtnäringsutnyt\jande 
att undersöka grundbearbetningens betydelse vid en förenklad såbäddsberedning 

De försöksserier som f.n. pågår inom detta område är (startAr inom parentes): 

R2-2413 

R2-4007 

R2-4008 

R2-4009 

R2-401O 

R2-4014 
R2-4017 

R2-4018 

R2-4023 

R2-4024 
R2-4107 

R2-P76 S 

(1990) 

(1974) 

(1974) 
(1974) 

(1974) 

(1976) 
(1982) 

(1983) 

(1987) 

(1989) 
(1978) 

(1987) 

Bearbetning till potatis 

Odling med och utan plöjning, med olika 

bearbetningsdjup 
Odling med och utan plöjning, med olika packning 

Odling med och utan plöjning, radmyllad eller bredspridd 

gödsel 
Odling med och utan plöjning, med olika halm behandling 

Bortndling av m yr 

Direktsådd 
Odling med och utan plöjning, harvsådd eller konv. 

såbäddsberedning 
Mellangrödor 
Restaurering av vallar 

Olika plöjningsdjup 

Odlingssystem på lerjordar 

Det är naturligtvis svårt att dra strikta gränser mellan olika kapitel i denna rapport. Försöksserie R2 .. 7115 

behandlar packning i odling med och utan plöjning och redovisas därför i kapitlet om jordpackning. Serie 

R2-4202 är ett försök med olika plöjningsmetocters inverkan på kvickrotsförekomst, och har därför 

placerats i kapitlet om mekanisk ogr'Jsbekllmpning. 
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R2-2413. Olika bearbetningssystem i potatisodlingen 

Djupkultivering har gett lika god skörd som höstplöjning vid potatisodling, medan 
vårplöjning gett lägre skörd. I södra Sverige har utebliven vårharvning givit 
skördehöjningar • 

Denna serie som pågått i två åt vill belysa de olika bearbetningsåtgärdemas betydelse. Leden med enbart 
stubbearbeUling resp stubbearbetning och kultivering avser att visa på ett plöjningsfritt odlingssystems 
möjligheter. Leden med höst- respektive vårplöjning vill peka på plöjningstidpunktens betydelse. 

Vårharvningens verkan belyses också. PenetrometermllUlingar är utförda i samtliga försök för undersökning 
av jordmotståndet (packningen), likaså rotdjupsmäUlingar i de harvade huvudleden. TemperaturmllUlingar 

är utförda på försöket i Uppland (Krusenberg) på 5 cm djup i två led, plöjt (försöksled Al) och 
plöjningfritt (el) under perioden 18 juni - 12 juli 1991. 
Försöken har legat på tre olika platser med sandjordar N 221/90 Tönnersa Försöksgård (Halland), Ug 
225/90 Ugerup (Skåne) och UI 516/90 Krusenbergs Gård (Uppland). 

Försöket är tvåfaktorielIt och försöksplanen har följande utseende: 

A = stubbearbetning och höstplöjning 
B = stubbearbetning och vårplöjning 

e = stubbearbetning och kultivering(vår) ca:25 cm 
D = stubbearbeUling, ca 10 cm 

l = vårharvning 

2 = ej vårharvning 

Resultaten från två år med totalt sex försök redovisas i !ab 2. Vårplöjning jämfört med höstplöjning var 
entydigt negativ. Kllltivering och ytlig bearbetning var endast svagt negativa jämfört med höstplöjning, 

kanske tänkbara alternativ till höstplöjning. Utesluten vårl""'vnins visar positiv verkan i Sydsverige. 
Detta ligger i linje med tidigare försöksser;e R2··24!2. 

Temperaturmäroingar utfördes pil Krusenberg. ! fig l redovisas temperaturmllroingar vid 5 cm djup, någon 

tydlig skillnad mellan leden fanns ej. Det var något varmare i det plöjda ledet i förhållande till det 

kultiverade ledet vilket knappast hade någon betydelse för potatisens utveckling. 

Penetrometerm1ttningar har år 1991 i höst- och vårplöjda led givit det minsta penetrometermotståndet, 

medan enbart stubbearbeUlingen givit det högsta motståndet och kultivering mittemellan. Vårharvningen 
har minskat skillna(krna mellan huvudfaktorerna. 

Rotundersökningar (tab l) utfördes på Tönnersa och Ugemp 91-08-23 och på Krusenberg 91-09-18. 

Krusenberg skiljer sig något frän de övriga platserna med grundaste rotdjupet i det sUlbbearbetade ledet 
Dl. 

Kontaktperson är Sixten Gunnarsson, te1. 018 f 67 12 15 

Tabell l. Rotdjup (cm) i led Al, Bl, el, Dl. 

Al 

N 221/90 Tönnersa 35 
Ug 225/90 Ugerup 34 
UI 516/90 Krusenberg 34 

Bl 

34 
34 
31 

el 

34 
34 
30 

Dl 

33 
34 
29 
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Figur 1. Temperaturmätning vid Krusenberg 18 juni till 12 juli 1991. Kurvorna visar temperatur i plöjt 
led Al (streckad linje), och plöjningsfriu led el (heldragen linje). 

Tabell 2. Resultat från försökserie R2-2413 1991. 

Försiik nr 221/90 225/90 516/90 Samtliga Samtliga 
1991 1990-91 

Un/plats N Ug Ul 5 
försöksår 

Jord"rt mmh sa 1,1, nmh mo Sa mf l Mo 

Höstplöjt, vllrbarvat 38400 45500 37900 100 100 

Höstplöjt, ej 'lär bar val 105 104 97 102 106 

Vårpliiji, vårharv,,! 94 101 78 91 91 

Vårplöjt, ej vårbar"al 100 105 80 95 95 

Kultiverat 25 cm, vår harvat 97 98 101 99 98 

Kultiverat 25 cm, ej vårharvat 101 102 98 100 102 

ytlig hearh., "årharv,,! 108 103 104 105 101 

ytlig bearb., ej värilarvaI 105 108 94 102 103 

Höstplöjning 100 100 100 100 100 

Vårplöjning 95 102 81 93 91 

Kultivering 25 cm 97 98 101 99 97 

ytlig bearbetning 104 104 101 103 99 

Vårharvai 100 100 100 100 100 

Ej vårharvat 103 104 96 101 104 

Signifikans A (Huvudfaktor) n.s. n.s. *. • * 
Signifikans B (Birak!or) n.s. * n.s. n.s. n.s. 

Signifikans A *B n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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R2-4007, R2-4007 B. Olika bearbetningssystem-luckringsbehov 

I ett plöjningsfritt odlingssystem, där höstplöjningen ersätts med enbart ytlig bearbetning 
tiU ca 10-12 cm, blir matjordens nedre del oftast för kompakt. Genom at! bearbeta med 
kultivator till plogdjup förbättrades skörderesultatet med ca 2 %. Samma skördeökning 
erhölls ocksä i ett bearbetningssystem där den ytliga bearbetningen något eller några år 
i växtföljden ersätts med plöjning. 

Under senare är har allt fler lantbrukare börjat använda kultivatorer som enda redskap vid 
höstbeatbetningen. l många fall bearbetas betydligt djupare än vad som är möjligt med ett tallriksredskap. 
En fördel med kultivatorn i jämförelse med tallriksredskapet är just möjligheten att vid behov kunna 
bearbeta djupare. 

Iförsöksserie R2-4007, har sedan år 1974 kultivering till plogdjup jämförts med enbart ytlig 
stubbeatbetning med tallriksredskap och/eller kultivntor till ca 10-12 cm. l försökserien har också ingått 
ett led med plöjning vissa är och övriga år enbart ytlig bearbetning, samt ett led med plöjning vissa är och 
övriga är kultivering till plogdjup. Plöjningen i dessa led har i genomsnitt utförts vart femte år. Totalt har 
serien omfattat nio st försök. För närvarande pågär endast två. Följande försöksled har ingått: 

A ~ Stubbearbetning + plöjning varje är (~konventionell bearbetning) 
B ~ Stubbearbetuing + plöjning vissa är, övr år en extra stubbearbetning 
C ~ Stubbearbetning + plöjning vissa är, övr år luckring till plogdjup 
D ~ Stubbearbetning + ingen plöjning, varje år en extra stubbearbetning 
E ~ Stubbearbetning + ingen plöjning, vruje år luckring till plogdjup 

As 1980 anlades även ett försök på Vojakkala försöksstation. Målsättningen var densrunma men 
försöksplanen något annorlunda. Detta försi\k fick seriebeteckningen R2-4007 B. Utöver ovan redovisade 
led ingår där även ett led med vårplöjning, ett led med ytlig fräsning samt ett led med kemisk behandling 
utan jordbearbetning. 

Växtföljden på försöksplatsema har varit representativ för respektive område. 3tubbearbetningen har oftast 
utförts med tungt tallriksredskap. Halm och vllxtrester har brukaW ned. Plöjning vissa är har i serie 
R2-4007 genomförts i genomsnitt vart femte ilr och i serie R2-4007 Il vart annat år. 

Skörderesultaten för stråsäd sammantaget med resultaten för oljeväxter (i norra Sverige foderl"djJs) 
redovisas i tabell 3-5. l samtliga försök i norra Sverige har liven ingått en tvAårsvall. Resultaten visar på 
klara positiva effekter av både djupluckring och en återkommande plöjning. Kontaktperson lir Tomru; 
Rydberg, tel. 018/67 12 00 

Tabell 3. Resultat försöksserie R2-4007 1991. 

Försök nr, Länl Gröda Plöjn. Plöjn. Plöjn. Aldrig Aldrig Sign. 
jordart plats vissa år, vissa år, plöjn., plöjn~ 

grund djup grund djup 
bearb, bearb. hearb. hearb. 

141/74 UJ Havre 6370 93 97 101 99 •• 
mmh SL 
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Tabcll4. Resultat försöksserie R2-4007 1974-1991. 

I<'örsök nr, Län! Antal Plöjn. Plöjn. Plöjn. Aldrig Aldrig Sign. 
jordart plats försöksår vissa år, vissa år, plöjn~ plöjn., 

grund djup grund djup 
bearb. bearb. hearb. hearb. 

206{79 Ug 8 100 93 92 86 91 
mmh si mo Sa 

221m N 10 100 87 91 87 92 
mmh I sa Mo 

246{78 N 9 100 95 94 98 97 
mrimoSa 

271{79 N 6 100 98 101 90 95 
mmhML 

3/80 W 10 100 96 99 89 92 
mmh mj 1.1. 

141{74 UI 18 100 104 105 103 \04 
mmh SI. 

175{79 Y 10 100 96 99 97 \00 
mmh mj LL 

237m z 11 100 \06 JOO \00 104 
mr I Mo 

Samtliga 83 100 98 98 % 98 •• 

Tabell 5. RCSlll1at serie R2-4007 !l, plats 235/81, 1981-91. 

]Försök nr 235/81 235/81 
(1991) (8 försöksär) 

Län/plats !lD 

Jordart mr l mj Mo 

Grooa Potatis 

Höstplöjning 5890 (kg IS) 100 

Vårplöjning 97 98 

PlöjD. eUmUivering 20 cm biis! 101 97 

Plöjn. el.kultivering 7 cm Ms! 99 95 

Kultivering 20 cm varje hös! 98 94 

Tallriksredskap 7 cm varje höst JOO 94 

Jordfräs 104 94 

Kemisk bell., ingen jordbearbetning 96 93 

Signifikans .*. 

8 



R2-4008. Olika bearbetningssystem-jordpackning 

Negativa packningseffekter av enbart ytlig bearbetning kan delvis elimineras genom att i 
så stor utsträckning som möjligt anväuda dubbelmontage på traktorn. I jämförelse med 
enbart enkelmontage har dubbelmontage medfört en resultatförbättring på två 
procentenheter i det plöjningsfria ledet. 

Resultaten är hllmtade från försöksserie R2-4008 i vilken som bifaktor studerats om packningen blir mer 
besvärande vid plöjningsfri odling jämfört med vid konventionell bearbetning. Serien har omfattat två st 
försök, ett på Lönnstorp(AI) i södra Sverige och ett på Öjebyn(BD) i norra Sverige. För n!!rvarande pågår 
endast försöket på Lönnstorp. Försöksleden har varit följande: 

Al ; Stubbearbetning + plöjning varje år, normal jordpackning 
A2 ; Stubbearbetning + plöjning varje år, skonsam jordpackning 
Bl = Stubbearbetning + plöjning vissa år, normal jordpackning 
B2 = Stubbearbetning + plöjning vissa är, skonsam jordpackning 
CI = Stubbearbetning + ingen plöjning, normal jordpackning 
C2 = Stubbearbetning + ingen plöjning, skonsam jordpackning 

De icke plöjda leden har på hösten stubbearbetats med tallriksredskap två gånger till ett djup av ca 10-12 
cm. Såbäddsbereduing och sådd har utförts på konventionellt sätt. I leden med normal jordpackning har 
efterstrlIvats en packningsintensitet som erhålles i ett bearbetningssystem med enkelrnontage på traktorn. 
l ledet med skonsam packning har dubbelrnontage använts så längt detta varit möjligt. Plöjning vissa år 
har i denna serie utförts ungeHIr vart femte år och övriga år har plöjningen ersatts av totalt två 
stubbearbetningar. Skörderester har inte förts bort. 

Resultat 

l tabell 6 redovisas det genomsnittliga skördeutfallet för stråsäd och oljeväxter under perioden 1975-1991 
plus 1991 års skörderesultat. På försöksplatserna har under försöksperioden även odlats sockerbetor, 
potatis och vall. Resultaten från dessa grödor har ej tagits med i det sammanslagna materialet då grödorna 
ej är direkt jämförbara. 

Trots att vare sig moränlllttleran på Lönnstorp eller molllttleran på Öjebyn är extremt paekningskllnsliga 
jordarter så framstår entydigt det positiva av att behandla det plöjningsfria ledet skonsamt Av resultaten 
framgår llven att en plöjning vart femte år i genomsnitt medfört en högre avkastning i förhållande till 
utellImnad plöjning varje år Kontaktperson är Tornas Rydberg, tel. 018/67 12 04. 

Tabell 6. Resultat R2-4008 1974-1991. 

Försök nr 253(14 238(17 Samtliga, 1974-1991 253(14 1991 

Län/plats Al BD 

Jordor! mmhmj LL nmh sa LL mmhmj LL 

Antal försöksår 17 11 2S Gröda:havre 

Plöjn. varje Ar, normal packning 5430 4030 100 6112Al 

Plöjn. varje Ar, skonsam packning 99 100 99 101 

Plöjn. vissa år, normal packning 98 88 93 98 

Plöj n. vissa år, skollS2m packning 97 93 95 99 

Aldrig plöjning, normo! packning 92 90 92 104 

Aldrl~ elöJnln~, skonsam e.cknln~ 93 96 94 98 

Plöjning varje lir 100 100 100 100 

Plöjning vissa år 98 91 95 98 

Aldrig elöjnlng 93 93 93 101 

Normal jordpackning 100 100 100 100 

Skonsam jordpackning 100 103 101 99 

Signifikans A n.s. 

Signifikans R n.s . 

SIgnInkans A OR •• 
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R2-4009. Olika bearbetningssystem-gödselplacering 

AU kombisådd kan vara at! föredra framför bredspridning och nedharvning är välkända 
fakta för de flesta. Att kombi sådd skulle kunna vara ännu bättre i kombination med 
plöjningsfri odling är kanske däremot mindre bekant. I försök där kombisådd jämförts i 
plöjda och icke plöjda led har i genomsnitt en skördeökning på " % noterats i det 
konventionella ledet medan skördeökningen varit den dubbla i det plöjningsfria ledet. 

Motivet till att denna serie (R2-4009) startades i mitten av 1970 talet var att undersöka om den förmodade 
försämringen av tillgängligheten av fr'Amst fosfor och i viss mån liven kalium, vid enbart ytlig bearbetning, 

kunde förbättras aven djupare gödselplaecring. Försöksserien har omfattat två st försök varav det ena på 
Kllllunda (Ug) och det andra på Röbäcksdalen (AC). Endast försöket på Röbäcksdalen pågår idag.Följande 
led har ingått 

Al = Stubbearbetning + plöjning vruje år, gödsling på markytan 
A2 = Stubbearbetning + plöjning varje år, radmyllning av gödsel 
B l = Stubbearbetning + plöjning vissa år, gödsling på markytan 
B2 = StubbearbeUling + plöjning vissa år, radmyllning av gödsel 
el = Stubbearbetning + ingen plöjning, gödsling på markytan 
e2 = Stubbearbetning + ingen plöjning, radmyllning av gödsel 

Stubbearbetning har genomförts i normal omfattning oftast med tallriksredskap och till ett djup av 10-12 
cm. Plöjning vissa år har i denna serie utförts ca vart fjärde år. Ej plöjda rutor har beatbetats en gång 
extra med tallriksredskap. Skörderester har bl'ukatq ned. Dubbelrnontage har använts i så stor utsträckning 
som möjligt 
Samtliga grödor har gödslats med N, P och K. Till höstvete har endast NP-gödselmedel myllats. 

Resultat 

Skörderesultaten för höst- och vårstråsM sammanslaget med ett skördeår med vårraps från Ktillunda och 
för vårstråslld sammanslaget med ett år med fodermps från Röbllcksdalen presenteras i tabell 7. På 
K1Ulunda har även odlats sockerbetor (l är) och vall (2 år) och på Röbäcksdalen potatis (2 år) och vall 
(2 år). l tabellen redovisas även 1991 års resultat från Röbäcksdalen. Mycket tyder på att radmyllning 
av handelsgödsel medför sWl'l'e skördeökning vid plöjningsfri odling järnfört med konventionell 
bearbetning. Kontaktperson är Tomas Rydberg, tel. 018/67 1200. 

Tabell 7. Resultat R2-4009 1975··1991. 

Försök rar 

UD/pl.t, 

.Jordart 

200m 

Ug 

nmll l Mo 

AC 

nmh IMo 

Samtliga, 
1976-1991 

~A~nt~a~lf~ö~nm~-~~~u~r ____________________ ~9~ ______ ~l~5 ________ 24 

Plöjn. varje år, gooslat på ytan 100 100 100 

Plöjn. varje år, myllad goosd 104 104 104 

Plöjn. vissa är, gödslat på ylan 96 99 99 

PlöJn. vissa år, myllad goosel 101 104 104 

Aldrig plöjning, goom.1 på ylan 95 92 94 

Aldrig plöjning, myllad gödsel 98 104 103 

Plöjning varje år 100 100 100 

Plöjning vissa år 97 99 99 

Aldrig plöjning 95 96 96 

Gödslat på ytan. 100 100 100 

Myllad goo",,1 104 106 105 

Signifikans A 

Signifikans B 

SignIfikans A"B 
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mmhmj LL 

Gröda:kom 

3360 

105 

90 

97 

85 

94 

100 

81 

97 

100 

114 

"" 
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R2-401O. Olika bearbetningssystem-halmbehandling 

En av plöjningens viktigaste uppgifter är att mylla skörderester. Vid enbar! ytlig 
bearbetning blir oftast mängden skörderester i ytskiktet alltför stor för aU störningsfri 
såbäddsberedning och sådd skall vara möjlig. Om halmen bärgades borde därför resultatet 
med plöjningsfri odling förbättras. Detta har också bekräftats i en försöksserie där det 
första försöket anlades redan år 1974. 

Speciellt syfte med derma serie (R2-401O) har således varit att studera effekter av olika halmbehandling 
i samband med reducerad bearbetning. Serien har omfattat fyra försök, varav ett på Lanna (La), ett på 
Rudsberg (S), eu på Bj1l11ösa (E) och ett på Knistad (R). Endast Larmaförsöket pågår idag. l försöken har 
följande led ingått: 

Al = Stubbearbetning + plöjning varje år, kort stubb, halmen bortförd. 

A2 = Stubbearbetning + plöjning varje är, kort stubb, halmen hackad 
Bl = Stubbearbetning + plöjning vissa år, kort stubb, halmen bortförd 

B2 = Stubbearbetning + plöjning vissa år, kort stubb, halmen hackad 
Cl = Stubbearbetning + ingen plöjning, kort stubb, halmen bortförd 

C2 = Stubbearbetning + ingen plöjning, kort stubb, halmen hackad 

Plöjning vissa år hal' i denna serie endast utförts i genomsnitt vart åttonde år. Växtföljden på 

försöksplatsema har varit stråslldesdominerad med Oljeväxter som omvtlxlingsgröda. 

Resultat 

Resultaten sammanfattas i tabell 8. På alla försöksplatser, utom Knistad, har den plöjningsfria edlingen 

gynnats av att halmen bortförts. Det avvikande resultatet från Knistadförsöket kan bero på att på denna 
extremt struktursvaga och kapillära jord har halmens positiva inverkan på strukturstabilitet och 

vauenhushållning varit av stöne betydelse lin på övriga försöksplatser. Konk'1ktperson är Tomas Rydberg, 
tel 018/67 1200. 

Tabell 8. Resultat försöksserie R2-4010 1974-199l. 

Försök nr 86(15 201m 381{74 3{75 Samtliga 381{74 
1974-1991 (1991) 

lLänlplllts S R La E 

Jordart mmh mmh mml! mmh Gröda 
moLL ML SI. moLL haVl'e 

Antal försöksår 11 7 l7 8 43 

Plöjt varje år ,hahn bortförd 100 100 100 tOO 100 Sl!80 

Plöjt varje är ,halm hackad 99 104 102 97 100 99 

Plöjt vissa år ,halm bortförd 105 107 98 99 101 101 

P~ijt vissa år ,halm hackad 103 107 97 96 100 99 

Aldrig plöjt, halm bortförd 110 109 94 94 101 101 

Aldrig plöjt, balm hackad 106 109 93 87 98 100 

Plöjning var je år 100 100 100 100 100 100 

Plöjning vissa år 105 105 97 99 101 101 

Aldrig plöjning 109 107 93 92 99 101 

Halmen bortförd 100 100 100 100 100 100 

Halmen hackad 98 101 100 95 99 99 

Signifikans A n.s. n.s. 

Signifikans B n.s. • 
Signifikans A*B n.S. n.s. 
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R2-4014. Bortodling av myr 

Bearbetning aven torvjord resulterade i en bortodling av ungefär J mm/år. Resultaten 
skilde inte nämnvärt mellan plöjda och stubbearbetade försöksled. I ett försöks!ed med 
permanent vall var bortodlingen närmast försumbar. 

Bearbetning av torvjordar har visat sig resultera i en minskning av torvlagrets mllktigheL En sådan bort

odling beror i första hand på en ökad förmultning till följd av syretillförseln i samband med jord
bearbetning. Bortodlingen av torvskiktet kan leda till försämrade markegenskaper på flera sätt. Ofta 

underlagras torven av svavelhaltig gyttja som kan verka kraftigt försurande i bortodlingens slutskede. 
Intensiv odling av torvjordar kan ocksä vara tvivelaktigt ur miljösynpunkt eftersom en alltför stor 

frigörelse av växtnäring kan leda tilll1!ckage av Lex. nitratkväve till såväl Y t- som grundvatten. 

l syfte att kvantifierajordbearbetningens betydelse för bortodlingen påbörjades 1976 avvägning aven kärr
torvjord. Avvägningar har därefter utförts på försommaren 1983 och 1990. Försöket är beläget vid försöks

stationen Stenstugu på Gotland. ] försöket (nr 188/67) har följande behandlingar använts: 

A ~ Stubbearbetning varje år och plöjning varje år ("konventionell bearbetning"). 
B ~ Stubbearbetning varje år och plöjning vissa år. 

e ~ Stubbearbetning varje år och ingen plöjning. 

D ~ Ingen bearbetning, permanent vall. 

Resultat 

En sammanstilllning från avvägningarna redovisas i tabell 9, skörderesultat i tabell 10. 

Tabell 9. Nivåer i förhållanden till en fixpunkt som är beJllgen intill försöket. Minustecken avser nivilfÖf

ändringarna från starten dvs. 1976. Medelvärden i cm. 

Försöksled 1976 1983 1990 

A 21,0 18,4 (-2,6) 16,2 (-4,8) 

B 20,7 17,0 (-3,7) 16,0 (-4,7) 

C 17,0 13,6 (-3,4) 12,8 (-4,2) 

D 22,1 20,4 (-1,7) 21,6 (-0,5) _._--
Nivåsänkningen i de bearbetade försöksleden är av storleken 3 mm/ilr, medan bortodlingen under den 

permanenta vallen varit närmast fÖfsumbar. Nägra större skillnader i bortodling mellan de bearbetade 

försöksleden (A, B och C) förekommer inte. En slutsal' måste därför bli att torvjordar inte bör bearbetas 
överhuvud taget om bortodlingen skall upphöra. Värt att notera är också det plöjda ledets (led A) 
förhållandevis måttliga nivåsänkning till år 1983. Detta beror troligtvis på plöjningens luckrande verkan. 

De små skillnaderna mellan de bearbetade försöksleden i den här undersökningen bör inte tolkas alltför 

vidsträckL Erfarenheter från mer intensiv odling, Lex. potatisodling, har visat på en bortodling av storleken 

1 cm år. Det går därför inte att hävda att olika typer av jordbearbetning generellt sett resulterar i ungef'Jr 

lika stor bortodling. Vidare bör också nämnas att egenskaper hos olika torvjordar kan variera. Exempelvis 

kan en vitmossetorv förväntas ge andra resultat än kärrtorven i det här försökel Kontaktperson för 

försöksserien är Bo Thunholm, tel. 018/671201. 

Tabell 10. Resultat R2-4014 1976-1991. 

Försök nr Länl Jordart Gröda Plöjn PlÖjD. Aldrig Sign. 
plats varje år vissa år plöjn, 

188(761991 St Kärrtorv Vårrybs 1370 101 105 • 
13 försöksär 100 104 112 
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R2-4017. Direktsädd 

Kan direktsådd tillämpas till samtliga grödor i växtföljden utan avbrott med konventionell 
bearbetningsteknik? Frågan är aktuellare än någonsin då det pga sänkta produktpriser 
gäller att till det yttersta minska på samtliga kostnader och inte minst på 
bearbetningskostnaderna. I ett direktsått system är totala bearbetningskostnaderna endast 
ca 30 % av kostnaderna i ett konventionellt system. 

För att studera effekter av kontinuerligt tillämpad direktsädd anlades pä hösten 1982 fyra st försök, ett på 
Alnarp, ett på Tönnersa, ett på Lanna och ett på Ultuna. 

Skördeår 1983-86 var försöksplanen följande: 

A = Konventionell bearbetning 
B = Direktsädd 
C = Direktsädd, plöjning vissa år 

l = halmen brllnd el. bärgad, ingen stubbearbetning 
2 = halmen brllnd el. bärgad, grund stubbearbetning 
3 = halmen kvar, hackad, ingen stubbearbetning 
4 = halmen kval', hackad, grund stubbearbetning 

På Alnarp (Al) och Lanna (La) ingick dock inte stubbearbetningen skördeål' 1983. Försöket på Tönnersa 
(N) avslutades år 1985, det på Alnarp år 1989 och det på Ultuna (Ul) 1990. Från och med skördeår 1987 
har halmen lämnats kvar, hackad, i samtliga led och stubbearbetning har skett i C-led på Lanna och i B
och C-led på Ultuna medan vare sig B- eller C-led stubbearbetas på Alnarp. Under pågående 
försöksperiod har C-led aldrig plöjL~. 
Dircktsådden har i de flesta fall utförts med en" trippel-dise maskin" av märket Bettinson. 

Resultat 

Ogrilsförekomsten har varit speciellt besv1lrande i B- och C .. Jed på Alnarp och Tönnersa. 
Resultatredovisningen i tabell Il och 12 mnfattar enhart huvudleden A, B och C. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att visst går det att är efter år tillämpa direktsädd men det tycks som om man fä,. räkna med 
en skördesllnkning på 10 .. 15 %. Kontaktperson år Tomas Rydberg, tel 018/67 1200. 

Tabell 11. Resultat försöksserie R2-4017 1991. 

FÖJ!'§Ök Länl Jordart Gröda Kon'\'. Direkt D;rcktsådd, Sign. 

nr plats sådd sådd plöjning 

"t",o;a år 

703/82 La mfSL Höstvete 7630 101 98 n.s. 

Tabell 12. Resultat försöksserie R2-4017 1982-1991. 

FÖJ!'§Ök Län! Jordart Antal Konv. Direkt Jl)irektsådd, Sign. 

nr plats försöksår sådd sådd plöjning 
vissa år 

255/82 Al 3 100 46 43 

221/82 N nmh l sa Mo 7 100 89 102 

703/82 La mfSL 9 100 92 93 

349/83 Ul nmh SL 6 100 91 89 

Samtliga 25 100 86 88 n.s. 
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R2-4018. Odling med och utan plöjning, harvsädd eller konv. 
säbäddsberedning. 

Plöjningsfri odling kan orsaka skadlig packning av jorden under bearbetningsdjup. En 
ökad halmmängd i ytskiktet har dessutom medfört att den konventionella tekniken för 
sådd och såbäddsberedning ibland varit otillräcklig. Plöjningsfri harvsådd har hävdat sig 
väl i försök, och ökat skörden med 3 % jämfört med konventionell bearbetning. 

Försöksserien, som pågått sedan 1983, har genomförts på fyra platser vid Ultulla (Säby I. Säby II 
respektive Ultuna) och i örebro län (Abyhammar). I serien med lållgliggande försök har plöjningsfri 

harvsådd undersökts för att se om de negativa packllingseffektema har minskat när antalet överfarter 

reducerats. Fyra bearbetnillgssystem har studerats: 

Al = Plöjning och konventionell såbMdsberedning och sådd 
A2 = Plöjning och harvsådd 

Bl = Stubbearbetning och konventionell såbäddsberedning och sådd 
B2 = Stubbearbetning och harvsådd 

Resultat 

Skördarna har varierat mellan år och plats (tabell 13). I genomsnitt har avkastningen varit lägst i det 

konventionellt bearbetade systemet (Al) och högst där harvsMd har tillllinpats (A2 och B2). Under april 
till och med juli 1991, studerades bearbetningens effekter på markens egenskaper i försöken vid Ultuna. 
Volymvikten, penetrometermotståndetoch packningsgraden var högre och rotdensiteten lägre i nivån 13-35 
cm i de oplöjda leden jämfört med de plöjda. I figur 2 visas penetrometermotståndet i marken i dc fyra 

bearbetningssystemen på Säby 1. Motståndet i nivån 13-35 cm var större i de oplöjda än i de plöjda leden. 

Harvsådd har minskat packningsgracten och penetrometermotståndet både i de plöjda och de oplöjda leden. 
Genomsläppligheten i marken för Juft och vatten var lägst i lagret närmast under senaste plöjningsdjup i 

de plöjda leden (plogsula). Effekterna av större penetrometennotstånd och högre packningsgract i dc 
oplöj<la leden ån i de plöjda, uppvägdes till viss del av bUttre porkontinuitet och högre luft- och 
vattengenomsläpplighet Av de fyra försöken pågår två efter år 1991, det på Ultuna och det på 

Abyharnmar. 

Slutlig redovisning av försöken kommer att ske under 1992. Kontaktperson för försöksserien är Maria 

Stenberg, tel. 018/67 12 13. 
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Tabell 13. Resultat försöksscrie R2-4018 1991. 

Försök nr 100/87 355/83 Samtliga 

Län/plats T Ul 

Jordart nmh SL nmh SL 

Gröda Havre Havre 

Plöjt, knnv såbäddsbcr. 6200 3180 

Plöjt, barvsådd 102 99 

Ej plöjt, konv. såbäddsber. 102 102 

Ej plöjt, harvsådd 103 99 

Plöjt 100 100 

Ej plöjt 102 101 

Konv. såbäddsberedninl! 100 100 

Harvsådd 102 98 

Signifikans A n.s. n.s. 

Signifikans Il n.s. n.s. 

Signifikans A'1l n.s. n.s. 

Tabell 14. Resultat försöksscrie R2-4018 1983-1991. 

li'örstjk iU' 100/87 355/83 356/83 

Län/plats T Ul UI 

Jordart nmh SL nmh SI. nmh SI. 

Antal försöksår 4 8 6 

Plöjt, konv såbäddsb .... 100 100 100 

Pliijt, harvsådd 98 IOS 107 

Ej plöjt, konv. såbäddsb ... 98 105 99 

Ej plöjt, harvsådd 98 105 102 

Plöjt 100 100 100 

Ej plöjt 99 102 102 

Knnv. såbiiddsberedning 100 100 100 

Harvsådd 99 102 104 

Signifikans A 

Signifikans Il 

Signifikans A"1l 

15 

100 

100 

102 

101 

100 

102 

100 

100 

357/83 

Ul 

mmhMI. 

6 

100 

100 

99 

102 

100 

100 

100 

102 

Samtliga 

27 

100 

103 

102 

!O3 

100 

101 

100 

102 

n.s. 

n.s. 

n.s. 



R2-4023. Mellangrödor - bearbetning och kväveomsättning 

För fem år sedan var vår kunskap om mellangrödors inverkan på skördens storlek och 
kvalitet samt på kvävets omsättning tämligen bristfällig. Inte visste vi heller hur 
bearbetningstekniken bäst skulle utformas för att optimalt utnyttja ett system med 
mellan grödor . Många frågor är fortfarande obesvarade men en hel del information kan 
hämtas från resultaten i serie R2-4023. 

Tre försök ingår i serien, varav ett på Lönnstorp (Al), ett på Borgeby (M) och ett på Mellby (N). Första 

skördeår var 1988. Samtliga försök pågår minst till och med 1992. Försöksplanema varierar nägot mellan 
platserna. 

På Lönnstorp ingår leden: 

A = höstplöjning 
B = plöjningsfritt, vårbearbctat 

l = ingen mellangröda 

2 = rajgräs, insått på våren 
3 = rödklöver, insått på våren 
4 = Vitsenap, sådd efter skörd 

Omedelbart efter skörd stubbearbetas led l och 4. I led 4 sås sedan vitsenap, ev. föregånget aven 
harvning. Vid riklig kvickrotsförekomst upprepas stubbearbetningen i l-ledet en gång under hösten. Led 

A plöjs sent på hösten för att mcllangrörlan skall få växa så länge som möjligt (hittills omkring den 20 
nov). När marken är tillräckligt upptorkad på våren bearbetas B-led med rotorkultivator. Därefter sker 

såbllddsberedning i normal omfattning. 

Tabell 15. Resultat R2-4023 försök nr 252/87 (Lönnstoq», 1987-1991. 

:Försök nr 

Län/plals 

,Jordarl 

Gröda 

HöstplöJning: 

Ingen mclJallgri~d2 

Italiensk! rajgräs 

Tidig rödklöver 

Vitsenap sådd efter ,«[>rd 

Plöjningsfritt: 

Ingen mellangröda 

Itallenskl rajgräs 

Tidig rödklöver 

Vitsenap sådd efter skörd 

Höstplöjning 

Plöjningsfritt 

Ingen mellangröda 

ltalien..kl rajgräs 

Tidig rödklöver 

Vll""nap sådd efter skörd 

Signifikans A 

Signifikans B 

Signifikans A'B 

252/87, 1991 

Al 

nmhmo L1., 

Korn 

5210 

102 

104 

99 

85 

80 

90 

99 

100 

87 

100 

98 

105 

107 

n.s. 

• 
• 

16 

252/87, 5 försök.,fu 

100 

96 

108 

103 

95 

76 

94 

102 

100 

90 

100 

88 

104 

106 



På Borgeby ingår leden: 

A = Plöjning 
B = Plöjningsfritt, ytlig bearbetning 

10 = höstbearbetat 
20 = vårbearbetat 

O l = ingen mellangröda 
02 = italienskt rajgräs, insått på våren 

Säbäddsberedning sker på konventionellt säU och höstbearbetningama utförs så sent som möjligt (hittills 
i slutet av nov). 

Tabell 16. Resultat R2-4023 försök nr 521/87 (Borgeby), 1988-1991. 

Försök nr 

Län/plats 

Jordart 

Gröda 

Höstplöjning: 

Höstbearb., ingen mellangriida 

Hös/bearh., italienskt rajgräs 

Vårbearb., ingen mellangröda 

VårbearlJ., italienskt rajgräs 

Plöjningsfritt: 

Höslbearb., ingen ,ncllangröda 

mistbearb~ italienskt rajgräs 

V"rbearlJ., ingen mellangröda 

VårbearlJ., italienskl rajgräs 

Höstplöjning 

Pliijningsfritt 

Wislbearbetning 

Vårhearbetlling 

Ingen mellangröda 

Italienskt rajgräs 

Signifikans I\. 

Signifikans Il 

Signifikans C 

Signifikans 1\."11 

Signifikans I\.·C 

Signifikans Il·C 

Signifikans I\. °1l*C 

521/87, 1991 

M 

nmh mo LL 

Kom 

4400 

102 

96 

91 

lO! 

97 

95 

68 

100 

93 

100 

88 

100 

91 

* 

.* 
n.S. 

• 
• 

n.s. 

17 

521/87, 3 försöksår 

100 

100 

100 

85 

103 

81 

99 

84 

100 

95 

100 

95 

100 

87 



På Mellbyförsöket lir försöksplanen densamma som på Lönnstorp med undantag av att den ytliga 
vårbearbetningen ersatts med vårplöjning. På försöksplatserna har odlats vårstrås1ld. I försöken har 
omfattande kväveprovtagning av jord och gröda genomförts. För dessa undersökningar svarar 
forskningsavdelningen för växtnllringslära. 

Resultat 

Skörderesultat redovisas i tabell 15-17. Sammanfattningsvis kan konstateras att då rajgr'Js odlats som 
mellangröda i kombination med enbalt ytlig bearbetning så har skörden reducerats markant. Det år dock 
möjligt au den ytliga bearbetningen hade hävdat sig bäure om mellangrödan inte förnyats varje år. 
KonUlktperson år Tomas Rydberg, tel 018/67 1200. 

Tabell 17. Resultat R2-4023 försök nr 203/87 (Mellby), 1987-1991. 

Försök nr 203/87, 1991 203/87, 4 försöksår 

Län/plats N 

Jordart nmh I sa Mo 

Gröda Kom 

Hootplöjning: 

Ingen mellangröda 5200 100 

ItalieliSkt rajgräs 102 95 

Tidig rödklöver 93 98 

Vitsenap sMd efter skörd 100 102 

Vårplöjning: 

Ingen mellangröda 83 96 

Ualienskl rajgräs 103 92 

Tidig rödklöver 96 96 

Vitsenap sådd efter skörd 86 98 

Wistpliijning 100 HJO 

Värpliljning 93 97 

Ingen mellangröda 100 100 

Italienskt rajgräs 112 96 

Tidig rödklöver 103 99 

Vitsenap sådd efter skörd 101 102 

Signifikans A n.s. 

Signifikans Il n.S. 

Signifikans A"1l n.s. 

18 



R2-4024. Restaurering av vallar 

Resultaten av dessa försök visar att man med gott resultat kan restaurera äldre gräsvallar 
genom insådd av klöver. Både insådd efter lättharvning på våren och sådd med 
direktsåmaskin har lyckats väl och gett 20 resp. 14% högre skörd andra och tredje året 
sam! ett mycket klöverrikare vall foder än den äldre vallen. 

För att slippa lägga om 1IIdre vallar där klövern har gätt ut provas i denna serie restaurering av befintliga 
vallar. Olika metoder och tidplmkter för insådd av klöver har provats och jämförts med konventionell 
insådd utan skyddsgröda. Försöken lades i vallar med gott gr'.Isbestånd men med ringa klöverinslag enligt 
följande plan: 

A = Ingen insådd 
B = lnsådd av rödklöver på våren; lättharvning. konventionell sådd och v1lltning 
C = Direktsådd av rödklöver på våren med direktsärnaskin. v1lllning 
D = Direktsädd av rödklöver efter l:a skörd med direktsärnaskin. vältning 
E = Konventionell vallinsådd på vAren utan skyddsgröda på höstplöjd mark 
F = Roundupbekämpning följd av direktsädd 

Led F l10ns ej med i dc norrländska försöken. 

Följande vaJIfröblandningar har använts; 

Led B-D: Rödklöver 8-9 kg/ha. vitklöver 2 kg/ha 
Led E-F: Standardfröblandning 

Vallen har skördal~ två gånger per år utom led E och F som skördats en gång under insåningsåret. 

Resulllol 

Av vallskörden 1991 i tabell 18 framgår, att insådd med konventionell såmaskin gav 93% avkastning 
jämfört med konIrolledet och att insådd med direktsämaskin gav 91 %. Resultaten varierar mellan försöken 
och insådden har gett högre avkastning i de ilorrUlndska försöken som legat flera år. Klöverandelen har 
ökat betydligt i många försök och ligger på 50% i norrlandsförsöken. l den sammanlagda avkastllingen 
föl' försöken i tabell 19 framgår att insådden i led B och C gett högst skörd av de insådda leden medau 
Roundup-bekämpningen gett lägst vallskörd. Under insåningsåret sjönk avkastningen i sarntliga insådda 
led. l vall ett och två gav konventionell insådd högst avkastning totalt och direktinsådd gav 11 % högre 

skörd än A-ledet. Sa.umanfattningsvis kan sågas att insådd i befintliga vallar lyckats väl i de norrlllndska 
försök som är avslutade. En slutlig redovisning av försöksscrien kommer 1993 då samtliga försök är 
avslutade. Kontaktperson är Lena Harnmarström, tel 018/67 12 12. 
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Tabell 18. Resultat R2-402A 1991. 

Försök nr 43/90 44/90 47/89 48/89 144/88 146/88 159/90 Samtliga 

Län/plats F F G F Z BD AC 

Jordart mmh l mmh nmhl mktmr mkt mr 
sa mo MI. Mo moLL mjLL 

Ingen insådd 9120 8110 10060 9320 4910 6520 4340 100 

Ins. vår, konv. 77 65 96 82 117 111 100 93 
sådd + vällning 

Ins. vår, 74 55 97 86 Jl9 110 93 91 
direktsådd+vält 

Ins. dt. 1 sk. 68 69 94 76 120 110 83 89 
direktsådd+vält 

Konv. ins. 41 91 % 118 Jl5 63 87 
ulan 
skyddsgröda 

Roundup"bek., 42 84 86 71 
direktsådd 

Signiiikans n.s. n.S. • *** *** *** * 

Tabell 19. Resultat R2-4024 J989"1991. 

:FöJrsök l!l1f' 43/90 44/90 47/89 48/89 143/88 144/88 145/88 146/88 159/90 Samtliga 

Län/plat. F F G F Y Z AC BD AC 

Jordnr! mmhl mmh nmh1 mmh mkt mr mmh mkt mr 
sa Mo ML Mo ML moLL LL mj LL 

An!ul lörsöksAr 2 2 2 3 3 16 

Ingen Insådd 100 100 100 100 ,l}O 100 100 100 JOO 100 

Ins. vår, konv. 77 65 67 80 91 101 73 91 100 85 
sådd + vilImIng 

Ins.. vär, 74 55 67 83 93 103 72 89 93 85 
dlreklsåddHillt 

In .. el!. l §k. 68 69 92 78 69 99 76 85 83 83 
dlreklsådd+viil! 

Konv.lns. 41 64 67 80 93 41 86 63 73 
ut!lll 
skyddsgrilda 

Roundup"b<k., 42 63 63 58 
dlreklsådd 

Signifikans *** 
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Tabell 20. Resultat insåningsåret. 

Försök nr 43/90 44/90 47/89 48/89 143/88 144/88 145/88 146/88 159/90 Samtliga 

Un/plat. F F G F Y Z AC BD AC 

Jordarl nunh l mmh mnh l mmh mkt mr mmh mkt mr 
sa Mo ML Mo ML moLL LL mj LL 

Ingen Insådd 9120 8110 8660 10480 8770 Will 8260 8260 4340 100 

Ins. vår, konv. 77 65 38 78 48 53 73 75 100 67 
sådd + vältning 

Ins. vår, 74 55 37 79 47 52 72 69 93 64 
dlrcklsådd+väl! 

Ins. el'!. l sk. 68 69 90 80 64 56 76 61 83 72 
dl.-.kl'!åddHäli 

Konv.lns. 41 36 37 18 29 41 37 63 38 
ut.,. 
skyddsgroo. 

R.oundup~bek., 42 41 39 41 
dlrcklsådd 

SlguInkans ... 
Tabell 21. Resultat Vall! och Il. 

i 'örsök 'If 47/89 48/89 143/88 144/88 146/88 Samtliga 

Län/plals G F Y Z BD 

Jord".l nmh l mmh mktmr mkt mr 
Mo mjML moLL 1..1.. 

Inge" insådd 100 100 100 100 WO 100 

Ins. vår, konv, % 82 134 125 99 109 
§!Idd + vältning 

h,s. vär, 97 86 139 128 99 111 
direklsådd+viill 

I"s. €f t. 1 sk, 94 76 74 120 97 97 
direk!§ådd+Vim 

Kon., ins. 91 96 141 125 111 114 
ntnn skyddsgrooa 

Ronndnp·bek., 84 86 85 
direk!§ådd 

Signifikans n.s. 

21 



R2-4107. Olika plöjningsdjup 

Plöjningsdjupet har ökats successivt uuder 1900-talet, bland annat i förhoppning om ökade 
skördar. I denna serie har en djupare plöjning höjt skörden 2-3%. Djup plöjning 
fungerade bäst på sand- och moj ord medan resultaten på iättleror varit mera varierande. 

Avsikten med försöksserien är att undersöka hur årlig plöjning till vissa djup på lång sikt påverkar skörden 

under olika förhållanden. Försöksserien startades 1978 och har genomförts på 15 platser med olika 
jordarter fördelade över hela Sverige. Fyra plöjningsdjup har jämförts: 

A = Gruud plöjning (12-17 cm) 
B = Normal plöjning (20-25 cm) 

C = Djup plöjning (25-30 cm) 

D = Grödeanpassat plöjningsdjup 

Resultat 

I dc elva försök i serien som genomfördes 1991 gav grund. normal och djup plöjning i genomsnitt lika 

Mga skördar detta år (tabell 22). I försöken i AC och BD ll\n (mjäliga Ulttleror) har normalt plöjningsdjup 
gett 10 % och djup plöjning 15 % lägre skörd än gruud plöjning. I D, G och P län har djup plöjning gett 

högst skördar, 4-17 % högre än grund plöjning, vilket överensstämmer med de genomsnittliga resultaten 
tidigare år frän dessa län. Kvickrot förekom i signifikant större mängder i dc grundast plöjda rutorna på 
flera av försöksplatserna. 

I genomsnitt för 1978-1990 har normalt respektive grödeanpassat plöjningsdjup gett 2 % och djup plöjning 

3 % högre skörd än grund plöjning (tabell 23). P1\ mjäliga och moiga lllttleror har gnmt och normalt 
plöjningsdjup visat häst resultat. De grundaste plöjningsdjupen har inneburit en minskad utspädning av det 

tillförda organiska materialet. Det har förb!ltlr'dt situationen i marken pli dessa struktursvaga jordar. 

Kontaktperson för försöksserien är Maria Stenberg, telefon 018/67 12 13. 

Tabell 22. Resultat försöksserie R2-4107 1991. 

Försök Uin/ Jordart Gröda Grund Normal Djup Gröd· Sign. 
nr plats plöjn. pliijn. plöjn. anpassad 

49m G mmh l Mo Havre 4410 99 117 O * 
407m M nmh sa LL S-betor 31200 109 98 105 n.s. 

66m S nmh mo LL Kom 4510 103 95 O n.s. 

84{78 P mmhML Höstvete 4890 107 109 107 * 
100m o nmh mo LL Kom 2330 109 102 O n.s. 

4{78 U mrSL Kom 4890 100 102 104 n.s. 

51m W mmh mj LL Havre 5520 98 98 98 n.s. 

115m T nmh moLL Höstvete 2660 91 102 97 n.s. 

216{78 O mrSL Kom 5300 100 104 102 n.s. 

3{79 AC mr mj LL Havre 3290 94 83 92 n.s. 

4{79 BD nmh mj LL Havre 4220 85 86 86 n.s. 

Samtliga 100 100 100 99 
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Tabell 23. Resultat försöksseric R2-4107 1978-199l. 

Försök Län! Jordarl Anial Grund Normal Djup GrM- Sign. 
nr plats försöksår plöjn. plöjn. plöjn. anpassnd 

31/78 H mmh l Sa 3 100 101 105 103 

49m G mmh l Mo 13 100 102 109 

70m L mr l Mo 8 100 104 105 105 

221m N mr I Mo 2 100 109 112 IOS 

40mS M nmh MäLL 12 100 102 102 100 

66{78 S nmh mo LL 13 100 98 100 

84m p mmhML 12 100 101 108 101 

100m o nmh moLL 13 100 108 104 

213m R mmh mj LL 10 100 97 95 93 

4m u mrSL 13 100 100 101 101 

3/80 W mmh mj LL 13 100 !O3 105 101 

115/78 T nmh mo LL 7 100 98 97 103 

216/78 O mrSL 13 100 106 109 108 

3/79 AC mr mj LL 13 100 99 94 100 

4/79 BD nmh mj LL 13 100 101 101 101 

Samtliga 158 100 102 103 101 

Uechkap 

RÄFSA 

GREP 

L..~ __________ ~ _____ ~ ______________ _ 
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R2-P 76 S. Odlingssystem på lerjordar 

Genom alt kalka, höja halten organiskt material i ytskiktet och minska packningen av 
marken försöker man öka odlingssäkerheten och utnyttja växtnäringen effektivare. I försök 
på två lerjordar i Västmanland har kalkning höjt skörden. Plöjningsfri odling i 
kombination med harvsådd har fungerat väl på en av försöksplatserna. 

Sedan 1987 pågår en försöksserie på två plat<;er med lerjord i Västmanland: Sundby och Limsta. En 

fyraårig växtföljd tillårUpas i försöksserien: havre - kom - våroljeväxter/ärter - höstvete!vårvete. Följande 

led ingår iförsöksserien: 

A = Utan strukturkalk 

B = Med strukturkalk 

10 = Höstplöjning, konventionell såbäddsberedning och sådd 
20 = Plöjningsfri odling, konventionell såbäddsberedning och sådd 

30 = Plöjningsfri odling, harvsådd 

01 = Låg kvävegiva (60 % av normal) 

02 = Normal kvävegiva 

Försökserien är ett samarbetsprojekt mellan avdelningarna för jordbearbetning, hydroteknik och växtnäring. 

I denna rapport ges endast en kort redogörelse för den del som är av slörst intresse för avdelningen för 
jordbearbetning. 

Resultat 

Skörderesultaten i led med olika kalkning och bearbetning (A-B och 10-30) för Sundby respektive Limsta 

år 1991 och 1988-91 redovisas i tabell 24 till 27. Bäde på Sundby och på Lhnsta har kalkningen haft en 
gynnsam effekt på grörlan 1991 liksom tidigare år. De två stubbearbetade leden har haft en positiv effekt 

på skörden på Sundby jårUfört med det plöjda ledet. På Limsta har den plöjningsfria odlingen fungerat 

sämre, frdmst beroende på låg genomsläpplighet för vatten vilket orsakat syrebrist. Det harvsådda ledet 
var sårUre än det konventionellt såbäddsberedda 1991. l genomsnitt har doek harvsådd gett bUttre skördar, 

speciellt i havre och höstvete. 

Kontaktperson är Maria Stenberg tel 018/67 12 13. 

Tabell 24. Resultat R2-P76 vid Sundby 1991. Jordart är nmb ML. 

Försök GrMa Utan kalk Med kalk H.plöjn. Stubbearb. Siubbearb, 
nr Konv. sådd konv. sådd harvsådd 

3/87 H-vete 7050 102 6820 107 107 

4/87 Havre 6080 102 6000 104 103 

5/87 Korn 4940 104 5060 98 100 

154/87 Vårraps 1270 101 1320 106 86 

Samtliga 100 102 100 104 102 
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Tabell 25. Resultat R2-P76 vid Sundby 1988-1991. Jordart llr nmh ML. 

Antal år Gröda Utan kalk Med kalk H.plöjD. Stubbearb. Slubbearb. 
Konv. sådd konv.sådd barvsådd 

4 H-vete 7250 100 7153 100 103 

4 Havre 5440 101 5240 104 109 

4 Kom 4890 105 5680 99 97 

4 Vårraps 1660 102 1856 89 81 
/Urt 

16 Totalt 100 102 100 98 100 

Tabell 26. Resultat R2-P76 vid Limsta 1991. Jordart är mmh SL. 

Försök Griida Utan kalk Med kalk H.plöjn. Stubbearb. Stubbearb. 
nr Konv. sådd knnv. sådd harvsådd 

7/87 V-vete 2180 137 2531) 84 122 

8/87 Havre 3420 111 3960 69 104 

9/87 Kom 2710 102 3600 72 84 

155/87 Ärter 2470 90 3380 65 45 

Totalt 100 109 100 74 80 

Tabell 27. Resultat R2-P76 vid Limsta 1988-1991. Jordart Ur mmh SL. 

Anlal är Gröda Ulan kalk Med kalk H.plöjn. Slubbearb. StubbelIIrh. 
Konv. sådd konv. sådd harvsådd 

4 HN- 4315 109 474{1 92 93 
vete 

4 Havre 2631) 107 284{1 85 103 

4 Kom 2710 97 2890 96 91 

4 Vårraps 
/Ärter 

1880 111 2280 84 77 

16 Totalt 100 106 100 92 93 
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SABÄDDSBEREDNING 

Såbllddsberedningen är ett kritiskt moment inom växtodlingen, då det gäller att få en slIker groning och 

förhindra avdunstning från marken. Ämnet har varit föremål för omfattande stodier vid avdelningen för 

jordbearbetning, bl.a. modellstudier av såMddens funktion (olika aggregatstorlekar, sådjup, vattenhalter 

i såblldden m.m.), (Håkanssoa & Polgar 1976, 1977, 1979). En omfattande stickprovsundersökning av 

svenska såbäddar gjordes av Kritz (1983). 

Fältförsöken är främst inriktade på följande problemställningar: 

att anpassa såbäddsberedningen med avseende på jordart, gröda, klimat och odlingssystem 

att vara med och utveckla ny såteknik, speciellt sådan som är bättre lämpad för plöjningsfri 

odling 

att studera verkan av tidig sådd och en förenklad såteknik 

De försöksserier som f.n. pågär inom detta område lir (startär inom parentes): 

R2-S01S (1990) Såbillar - olika förbearbetning 

R2-S016 (1990) Såbillar - plöjningsfri odling 

R2-S017 (1990) Ekoodlaren 

R2-5037 (1988) Bearbetning llitta jordar 

R2-S039 (1989) Tidig sådd 

R2-5040 (1989) Försök med olika harvningsimensitet, utsiidcsmängd och 

packning vid oljeväxtodling 

R2-9532 (1989) Bearbetning lill sådd av höstvete 
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R2-S01S. Säbillar-olika förbearbetningar 

J(),dbearbetningsavdelningen har under de senaste 3-4 åren bedrivit ett utvecklingsarbete 
i syfte att ta fram en såbillskonstruktion som bättre än de konventionella bemästrar 
skörderester i och på ytskiktet. Vi förfogar idag över en maskin försedd med en ny typ av 
billar. Försöksresultaten från år 1991 måste betraktas som mycket lovande. 

Under 1991 provades, i serie R2-S01S, jordbearbetningsavdelningens nya specialsåmaskin i ett 

konventionellt led (höstplöjning + vårharvningar), i ett plöjningsfritt (stubbearbetat + vårbarvning) och i 
ett O-bearbetat led. I det konventionella och plöjningsfria ledet jämfördes specialmaskinen med en 
Nordsten kombisåmaskin och med Ekoodlaren. I det O-bearbetade jämfördes den med en Bettinson 

direktsåmaskin och med Ekoodlaren. Ekoodlaren år ett av lantbrukare Lars Gottfridsson utvecklat 
kombinationsredskap, se vidare under R2-S017. 

Såbillen på specialsåmaskinen består av ett litet gåsfoskår med ca 13 cm mellan vingspetsarna och där 
varje bill sår två rader. Billen placerar även gödningen i en sträng mellan såraderna och ca l cm djupare 

än utsädet Framför varje bill går en skivrist och bakom varje bill ett större hjul. Sådjupet reglel"dS från 

markytan med hjillp av hjulen efter billarna. Billpaketet är monterat på en Tive såjetrnaskin. 

Resultat 

Av skörderesultaten i tabell 28 framgår att jordbearbetningens spccialsåmaskin nästan genomgående i 
samtliga bearbetningsled övertr'Jffat övriga såmaskiner. Det bör påpekas att i denna serie har gödningen 
ej kombisåtts med Bettinsonmaskinen och Ekoodlaren. Troligtvis har resultaten ej påverkats av detta då 

perioden efter sådd var mycket nederbördsrik. Serie R2-5015 kommer att genomföras även under 1992. 
Kontaktperson år Tomas Rydberg, te! 018/671200. 

Tabell 28. Resultat serie R2-5015 1991. 

Försök nr 499/90 500/90 

Län/plats Ul UJ 

Jordarl nunhML mmhML 

Gröda Korn Kom 

1'1<»1: 
Konv. såmaskin 4840 563<1) 

Speclalsåmru;kln 94 101 

Ekoodloren 98 96 

Slubbe.rbernt: 
Konv. såmoskln 98 100 

S""eloJsåmru;kln 100 99 

Ekoodl .... n 100 89 

Dlrektsådd: 
Konv. såmaskin 90 96 

S""clalsåmaskln 99 102 

Ekoodlaren 98 99 

Plöjt 100 100 

Stubbe.rb.tat 102 97 

Dlrekl<lIdd 98 100 

Konv. såmaskln 100 100 

S""cloJsåmaskln 102 102 

Eko.oolaren 103 96 

Signifikans A n,s. n.s. 

Signifikans R n.s. ••• 
Signifikans A'R n,s. . .. 
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501/90 

Ul 

mmhSL 

Korn 

6400 

105 

102 

103 

106 

lO! 

77 

92 

93 

100 

101 

85 

100 

108 

105 

•• 
• 

n.s. 

502/90 

Ul 

mrSL 

Kom 

6420 

102 

99 

96 

100 

99 

95 

100 

94 

100 

98 

96 

100 

103 

100 

n.s. 

• 
n.s. 

Samtliga 

ROO 

100 

99 

99 

101 

97 

90 

98 

96 

100 

100 

95 

100 

104 

101 

• 
n.s. 

n.s. 



R2-5016. Säbillar-plöjningsfri odling 

Denna serie liksom den föregående (R2-S01S) genomförs för at! utvärdera 
jordbearbetningsavdelningens nya specialsålllllskin. Huvudmålsättningen i denna serie är 
aU prova IlllIskinen efter så fä bearbetningar som möjligt. I ett bearbetningssystem där 
plöjningen ersätts med två stubbearbetningar och där ingen såbäddsberedning utförs 
reduceras de totala bearbetningskostnaderna med nära 1000 kr /ha. Såbillen på den nya 
specialsåmaskinen har enligt vår bedönming fOrutsättning alt efter enbart stubbearbetning 
genomföra en godtagbar kärnplacering utan föregående såbäddsberedning. 

Under 1991 jämfördes i denna serie den nya såmaskinen med en Nordsten lcombisämaskin och med 

Ekoodlaren. Bearbetningarna var O, I och 3 st vårharvningar. Höstbearhetningen bestod av två st 

stubbearhetningar till ca 10-12 cm. Serien omfattade under 1991 två st försök, båda placerade på Ultuna 
egendom. Serien kommer att pågå under ytterligare två år och inkluderar fortsättningsvis även slldd av 

höstvete samt både stubbearbetat och plöjt led i kombination med olika antal harvningar. 

Resultat 

Då resultat hittills endast föreligger från eu år (tabell 29) kan självfallet ej några säkra slutsatser dras. I 
både serie R2-S015 och R2-5016 har det uoder 1991 genomförts omfattande såbädds- och kärnplaccrings

undersökningar (figur 3). Det är svårt au bedöma kvaliteten på specialsåmaskinens rllnnformade såbädd, 
då metoder för såbäddsundersökning är avsedd för plana såbottnar. Precisionen i Ekoodlarens och 

specialsåmaskinens kärnplaceringar är mindre beroende av förbearbetningen än Nordsten. Denna har dock 
bättre precision vid konventionell bearbetning. Ekoodlaren brukade ned skörderester och kokor vilket gav 

en finare ytstruktur. Helhetsintrycket blev au de nya maskinerna gav lovande resultat och en del nya 
effekter, men att kärnplaceringen måste förbätUas. Undersökningarna finns utförligt redovisade i ett 

examensarbete, med titeln "Ekoodlaren", utfört av Mats Tobiasson. Kontaktperson är Tomas Rydberg, tel 
018/671200. 

Tabell 29. Resultat serie R2··5016 1991. 

Försök nr 503/90 

Län/plals UI 

Jordart nm1h SL 

Gröda Korn 

Utan vÄrharvnln~ 
Konv. ~mas Bl 6151l 

Speclaisåmaskin 99 

Ekoodl .... n 103 

1 vårharvning: 
Konv. såmasldn 100 

SpecIalsåmaskin 98 

Ekoodlaren 101 

3 harvningar: 
Konv. såmaskin 105 

SpecialsåmaskIn 103 

Ekoodlaren 104 

Utan vårharvning 100 

1 vårharvning 99 

3 harvnlngar 103 

Konv. såmaskin 100 

SpecIalsåmaskin 98 

Eko-odlaren 101 

Slgnlflkans A •• 
Slgnlllkans B n.s. 

Signifikans A 'B n.s. 

504/90 

UI 

mrSL 

Kom 

6300 

103 

lO! 

103 

102 

101 

104 

107 

105 

100 

101 

104 

100 

102 

100 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

28 

Samtliga 

1991 

100 

101 

102 

101 

100 

101 

104 

105 

105 

100 

100 

104 

100 

100 

101 



AggregatstorJeksfördelning Kärnplacering 
% % 

o 20 40 60 80 100 o 20 40 60 80 100 

3 3 

6 6 

Djup (cm) Djup (cm) 

Nordsten 

% % 
O 20 40 60 80 100, o 20 40 60 80 100 

3 3 

6 6 

Djup (cm) Djup (cm) 

Ekoodlaren 

Figur 3. Säb!\ddsundcrsökning efter stubbcarbctning pii hösten och värsiidd utan föregående vilrbruk. 
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R2-S017. Ekoodlaren 

Ekoodlaren är ett nytt kombinationsredskap för såbäddsberedning, sådd, gödsling och 
radhackning. Konstruktör är lantbrukare Lars Gottfridsson. I deuna serie har i första 
hand undersiik{s hur Ekoodlaren fungerar som radhacka i stråsäd. 

Serien omfattade under 1991 två st försök, vilka båda var placerade hos lantbrukare Lars Gottfridsson på 
Vikbolandet i Östergötland. Leden framgår av tabell 30. Av tabellen framgår också aU Ekoodlaren 
avkastningsmässigt gentemot parcellsåmaskinen hävdat sig väl. De låga skördarna förklaras delvis av att 
något handelsgödselkväve ej tillförts. Gödsling i led B, C och D är gjord med kötunjöl, motsvarande ca 
25 kg N/ha. 

Resultat 

Gentemot sådd med pareellsämaskinen minskade sådd med Ekoodlaren mängden ogrJs med 25 %. 
Kombinationen sådd + radhackning med Ekoodlaren minskade mängden ogr.s med ytterligare 25 %. 
Ekoodlaren har under 1991 varit föremål för omfauande studier dels i denna serie men även i de två 
föregående, R2-S015 och R2-5016. Resultaten finns sammanfattade i eu examensarbete av agr stud Mats 
Tobiasson. Intresserade hänvisas till jordbearbetningsavdelningen, tel 018/671200. 

Tabell 30. Resultat R2-5017 1991. 

Försök nr 282/90 283/90 Samtliga 

Län/plal. E E 

Jordart mrSL mmh SI. 

Gröda Havre Vårvete 

Ekoodlaren handså<ld 1290 2600 100 

E. handsådd, övergödsling 114 117 116 

K h:mdsädd, iivergödsling lIled radre.,slling 97 104 100 

K bands. + radrellsiling + rad gödsling 98 129 116 

!Konventionell såmaskin 79 65 72 

Signifikans ** .. 
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R2-S037. Bearbetning på lätta jordar 

Vårplöjning har gett lika hög skörd som höstplöjning på lätt jord i Halland. En 
tidigarelagd sådd i komhination med rad myllad gödsel har ökat skörden med ca Hl % 
jämfört med konventionell bearbetning. 

Sedan 1988 pågår försöksserien R2-5037 där man har prövat hur olika bearbetningsåtgärder kan 

kombineras eller uteslutas vid brukning av lllttajordar för aU undvikajordpackning och onödiga körningar. 
Odling av fånggrödor och vårspridning av gödsel förväntas öka vårplöjningen och därmed arbetsbehovet 

på våren. Övrig bearbetning och sådd behöver dä rationaliseras. Följande led ingår iförsöksserien: 

A ; Höstplöjt utan tillpackare, normalt vårbruk 

B ; Höstplöjt utan tillpackare, harvsådd (kombi), tidig sådd 

C ; Höstplöjt med tillpackare, harvsådd (kombi), tidig sådd 
D = Vårplöjt utan tillpackare, normalt vårbruk, 

E = Vårplöjt med tiltpackare, normalt vårbruk 
F = Vårplöjt med tiltpackare, harvsådd (kombi), tidig sådd 

G = Vårplöjt med tiltpackare, kombisådd utan harvning, tidig sådd 

Försöken har varit placerade på sand- och mojordar och grödan har varit vårstråsäd. Av totala antalet 
försök, tio stycken, har åtta genomförts i Hallands län och 2 stycken i Kristianstads Uln. I led B, C, F och 

G har sådden genomfört, cirka en vecka tidigare än i övriga led. Dessa led har dessutom radgödslats i 
samband med sådd. 

Resultat 

Skörderesultaten år 1991 (tabell 31) följde i stort sett samma trend som resultaten från tidigare år. Den 
tidiga sådden i kombination med radgödsling har geU skördcökningar på 5··10 %. Effekten av radgödsling 

gäx tyvärr ej att särskilja effekten aven tidigarelagd sådd. Vårplöjning har gett något högre skörd än 
höstplöjning me<:lan effekten av tiltpackare har varit liten. Kontaktperson för försöksserien är Johan 
Arvidsson, tel 018/67 11 72. 

Tabell 31. Resultat R2-5037 1989-1991. 

Un/plats 

Jordart 

Gröda 

Höstp!. utan tiltpackare, 
kouv. sådd 

Höstp!. utan tillpackare, 
harvsådd 

Wislpl. med tillpackar., 
liarvsådd 

Vårp!. utan tillpackar., 
konv. sådd 

Vårp!. med tillpackar., 
konv.sådd 

Vårp!. med tillpackare, 
harvsådd 

Vårp!, med tillpackare, 
sådd utan harvning 

Signifikans 

107/90 
(1991) 

N 

mf sv l 
mo Sa 

Kom 

4210 

106 

106 

111 

118 

110 

112 

•• 

272/90 
(1991) 

N 

mmh l 
Mo 

Kom 

5840 

99 

97 

97 

99 

99 

97 

n.s. 

31 

273/91 
(1991) 

N 

mmhlsa 
Mo 

Havre 

5720 

109 

III 

105 

109 

120 

114 

Samtliga, 
1991 

100 

105 

105 

104 

109 

110 

108 

n.s. 

Samtliga, 
(10 

försöksår) 

100 

110 

109 

103 

102 

109 

106 

n.s. 



R2-S039. Tidig sådd 

Nya typer av såmaskiner gör at! behovet av konventionell såbäddsberedning minskar. Tidig 
sådd utan föregående harvning har på styv lerjord givit 5-10% högre skörd än 
konventionell såbäddsberedning i normal tid. Metoden är kostnadsbesparande och kan 
dessutom minska jordpackningen. 

Tidig sådd på våren ger en hög skÖfdepotential. men med en traditionell såbäddsberedning måste jorden 
"reda sig" innan det år möjligt att skapa en såbädd. Tidig bearbetning innebår också risk för Lex. 
jordpackning. I försöksserien med tidig sådd görs sådden ulan vårharvning, på tilljilrnnad mark. Till sådden 

används i de flesta fall en såmaskin med skivbillar som placerar fröet på ett visst djup i förhållande till 
markytan. Såmaskinen dras aven traktor med mycket låga marktryck, och avsikten år att placCf'.I fröet nere 

i fuktig jord, ett par veckor före tiden för konventionellt vårbruk. En lättharvning kan göras någon vecka 

efter sådd för att bekämpa ogräs och skapa ett visst avdunstningskydd. De led som ingått år följande: 

A = konv. såbllddsberedning och sådd 
B = sådd utan harvning i normal tid 

C = sådd utan harvning tidigt 

Resultat 

Resultat frän tre års försök redovisas i tabell 32 och 33. Den tidiga sådden har i genomsnitt givit 7 % 

högre skörd än konventionell såbllddsberedning. Det verkar också som om den tidiga sådden, tack vare 
lågt ringtryck och liten könnängd, kan minska jordpackningen. l penetrometennlltningar strax efter sådd 

var motståndet lägre i det tidigt sådda ledet (figur 4). De flesta försöken har legat på en och samma gård 
(Tolefors gård i Östergöt1and). Under 1992 sker en kraftig utökning av försöksserien, med mätning av bl.a. 

penetrationsmotstånd och rotdjup, vilket ökar möjligheten att bedöma under vilka förhållanden metoden 
år tillämpbar. Hittills är den mest testad på styv lerjord, som genom att frosten efterll\mnar en grynig 

ytstruktur kanske bättre Un andra jordar klarar en utesluten vårharvning. Kontaktperson år Johan Arvidsson, 

tel. 018/67 II 72. 

Tabell 32. Resultat försöksserie R2·5039 1991. 

Försök !Län! Gröda lKonv, Sådd lltall Tidig 
nr plaL~ sMd harvning sådd 

201/90 La Ärter 570 104 122 

R Vårvete 5930 89 90 

107/90 U Vårvete 4490 99 97 

284/90 E Kom 4240 115 

284/90 E Havre 4910 104 

284/90 E Vårvete 3880 84 

285/90 E Kom 4880 110 

285/90 E Havre 5390 99 

285/90 E Vårvete 4200 119 

Samtliga 100 97 105 

Tabell 33. Resultat försöksserie R2-5039, 1989-1991. 

Samtliga försök 1989·1991 

Antal 
rörsöksår 

17 

lKonv. 
sådd 

100 

32 

Sådd utan 
harvning 

103 

Sign. 

* 

n.s. 

n.s. 

Tidig 
sådd 

107 

Sign. 

• 
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R2-S040. Försök med olika harvningsintensitet, utsädesmängd och 
packning vid oljeväxtodling 

Del är ofta svårt alt etablera oljeväxter, s!ll'eiellt på styva jordar. Beståndsetableringcn är 
beroende av silabb uppkomst och välbevarad markfuktighet. Oljeväxter är också mycket 
känsliga för markpadming. Låga marktryck och upprepade harvnillgar gynnade grödan 
i försök på styv lera. 

lförsöksserien R2·5040 studeras inverkan på plantetablcring och skörd av skillnader i harvningsintensitet. 

utsädesmängd och packning. Försöken har pägått i tre år på UltIma med två försök per år. Följande led 
ingår iförsöksserien: 

A = Normala marktryck (100 kPa) 
B = Låga marktryck (40 kPa) 

l = l harvning 

2 = 2 harvningar 
3 = 3 harvningar 

a = Donnal utsädesmängd (8 kg/ha) 

b = låg utsädesmi\ngd (5 kg/ha) 

Resultat 

Skörderesultaten 1991 redovisas i tabell 34 och anges i kg rMett. Signifikanta skillnader fanns detta år med 
avseende på antalet harvningar och utsädesmi\ngd på båda försöksplatsema. Två eller tre harvningar har 

gynnat grödan jämfört med en harvning och nonnal utsädesmängd har varit bättre än låg. Dessa resultat 

är i linje med resultaten över alla försöksåren. Låga marktryck har i ett fall, år 1991, gynnat grödan. 

Utsädesmi\ngden har haft störst betydelse för plantantalet vid uppkomsten. 

Kontaktperson är Maria Stenberg, tel. 018/67 12 13. 
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Tabell 34. Resultat försöksserie R2-5040 1991 och medeltal 1989-1991. Skördesiffror anges i kg räfeU. 

Försök nr 508CjO 509CjO Samtliga Samtli~ (1989-
(19 1) (19 1) 1991 1991,6 örsökslIr) 

Län/plats VI VI 
Jordart mrSL mkt mr SL 

QrQgD V!!mJl(; Värra!l§ 

Normala marktryck: 

1 harvning, 8 kg utsäde/ha 376 264 100 100 

1 harvnIng, 5 kg ut'liidelha 77 80 79 93 

2 harvningar, 8 kg ut..'iäde/ha 117 123 120 101 

2 harvningar, 5 kg utsäde/ha 111 113 112 102 

3 harvningar, 8, kg ul'iäde/lm 119 103 111 105 

3 harvning"r, 5 kg utsäde/ha 100 99 99 102 

Läga marklryck: 

l hsrvning, 8 kg utsiidelha 119 105 112 104 

l harvning, § kg utsäde/hu 98 89 94 95 

2 harvningar, 8 kg ut ... ädc/ha 103 121 112 106 

2 harvningar, 5 kg ut.,äde/ha 97 111 104 103 

3 harvningsr, 8 kg ul'!äde/hu 106 135 120 103 

3 harvningar! § kg ul'iädc/ha 97 115 106 98 

Normala marktryck 100 100 100 100 

Låga marktrycg 22 106 106 j02 

l harvnIng HIO 100 100 100 

2 h8lrvnlngar 110 120 120 107 

~ burvnlngar 107 !1§ 116 ! OJ 

8 kg utsiidclhu 100 JOO 100 WO 

5 kg utsäde/hu 87 88 88 92 
SignIfikans A n.s. n.s. n.s. 

SIgulflkuns Il " n.s. n.s. 

SignIfikans C *l\<* *. * 
S1golllk."" A·1l ** n.s. n.5. 

Slgnlllkans A·C n.s. n.s. n.s. 

SIgniflkans Il·C n.s. n,S. n.s. 

SIgnIflkans A.>S1B*C n.s. n.s. n.s. 
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R2-9532. Bearbetningsmetoder - höstvete 

Det är inte ovanligt att det på lerjordar i samband med höstsådd krävs minst fem 
hanningar efter plöjningen för att åstadkomma en godtagbar såbädd. Detta är ingen 
önskesituation med tanke på att det i dagsläget gäller at! reducera bearbetnings
kostnaderna. Dessutom är tiden till förfogande mellan skörd och sådd inte obegränsad. I 
syfte att kunna rekommendera billigare och enklare alternativ startades hösten 1989 en 
försökserie där den konventionella tekniken jämförs med en rad förenklade alternativ. 

Serien omfattar två st försök per år. Samtliga försök har utförts på Ultuna egendom utanför Uppsala. 
Förfrukt år 1989 och 1990 var vall resp. våroljeväxter. Ar 1990 har försöket efter våroljeväxter ej skördats 
pga kraftiga frostskador i maj. De olika leden och skörderesultaten framgår av tabell 35. De stora 
nederbördsmängderna hösten 1990 resulterade i att höstsådden detta år ej kunde genomföras, varför några 
resultat för år 1991 ej föreligger. Försöksserien kommer att fortgå ytterligare 2-3 år. Målsättningen är att 
resultaten från denna serie tillsammans med resultat från bl.a serie R2-4027 (olika kultivatorbruk till 
höstvete) och serie R2-5016 (olika säbillar och olika förbearbetuingar vid höstsådd) skall utgör.! underlag 
för bättre rekommendationer om bearbetning till höstvete. Kontaktperson är Tomas Rydberg, tel 018/67 
1200. 

Tabell 35. Resultat försöksseric R2-9532 1989-1990. 

Fiirsök nr 

Län/pllll. 

Jordar! 

Plöj! med tiltpackare, trad. så!ek"ik 

Plöj! med tillp., hal'Vsådd 

Plöjt med tillp., direktsåmaskin 

PI{;jt med mill., bredsådd, myllat 

St"blJcarbelai, trad. såteImik 

§lllbbe"rbetat, Il"rvsådd 

SI"bl>4earoe!ai, dirck!såmaski" 

Sillbbcarbela!, bredsådd, myllat 

Direklsådd 

Signifikans 

485/89 

1Jl 

mmh SL 

Höstvelc 

5590 

93 

89 

81 

99 

90 

100 

68 

94 

** 
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96 
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JORDPACKNING OCH ANDRA EFFEKTER A V TUNG KÖRNING 

Jordpackningen och dess konsekvenser har länge varit ett viktigt atbetsområde vid avdelningen för 

jordbearbetning. Försöksverksamheten har varit omfattande, Sverige är kanske det land i världen som har 

genomfört flest f'Jltförsök inom detta område (Håkansson 1987, 1989, Arvidsson och Håkansson 1991). 

Arbetet är främst inriktat på följande frågeställningar: 

au undersöka jordpackningens långsiktiga verkan på markstruktur och avkastning 

au söka metoder att motverka packningens negativa effekter 

att undersöka effekterna av körning i växande gröda 

au faststlUla den optimala packningen vid såbllddsberodning under olika förhållanden 

Frågor som är speciellt aktuella, och inneburit start av nya försöksscrier, är Lex. packningens betydelse 

vid plöjningsfri odling (serie R2-71l5) och skador vid körning i växande gröda, exempelvis 

stallgödselspridning (serierna R2-7113, -7114 och -7303). De försöksserier som pågår f.n. är följande 

(starh'lr inom parentes): 

R2-4504 

R2-7105 
R2-7108 

R2-7109 
R2-?llS 
R2··7113 
R2-7114 
R2-73OJ 

(1990) Skador av gödselspridning vid höst- och vårplöjning 

(1963) Strukturskador vid årlig packning 
(1985) Strukturskador vid ärlig packning, försök med olika rnarktryck och 

vattenhalter 
(1985) Försök med låga marktryck 
(1991) Extremt låga marklryck i odling med och uum plöjning 
(1990) Packningsskador vid gödselspridning (höstvete) 
(1990) Packningsskador vid gödselspridning (vårsäd) 
(1990) Körskadof i vallväxter vi': flytgödselspridning 
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R2-4S04 V ärplöjning i kombination med körspär 

En ökad stallgMsel~pridning på våren och en ökad odling av mellangrMor inom fram fOr allt 
kustnära områden i sMra Sverige kommer att medfiira at! vårplöjningen ökar. Frågan är om 
vårplöjning på några av dessa jordar kommer all sänka skörden. En annan fråga är om 
packningsskador efter gMsel~pridning på våren påverkas av om plöjningen utrors på hösten eller 
våren. Av hittill~ erhållna resultat från försöksserie R2-4504 bar ej några större negativa effekter 
av vårplöjning konstaterats. Ej beller har några negativa packningsskador av gMselspridning 
noterals vare sig plöjningen utförl~ på bösten eller våren. 

Försöken i denna serie är ettåriga och genomförs således enbart i södra Sverige. Följande led ingår: 

Al = höslplöjt utan körspär 
AJ = höSlplöjt med körspär 
Bl = vårplöjt utan körspår 
B2 = vårplöjt med körspår 

Körspär innebär en överfart med full görl~eltunna. l det höstplöjda utförs detta före värbruket och i det 
vi\rplöjda före vårplöjningen. Försöksserien har pi\gåtl i två år med fem försök per år. 

Resultat 

Som framgår av tabell 36 har cm!ast margincIla ledskillnader registrerats. Kontaktperson är Tomas 
Rydberg, tel 018/671200. 

Tabell 36. Resultat fÖl'söksscric R24504 1991. 

.Försök nr 36/89 45/90 160/90 226/90 271/90 Samtliga Samtliga 
1991 1990-91 

Län/plal' G fl H Ug N (10 
föl'söksår) 

Jordar! nmhl nmhl nmhl mmh l mr l 
mj Mo Mo lllO Sa sa Mo Mo 

Gröd" Havre Korn Havre Kom Kom 
---------

lIiislplöj! "talll spår 6070 5360 5970 4730 6590 100 100 

Hiistpliij! ",ed spår 99 102 109 103 98 102 102 

V ilrplöjt Iitan spår 100 101 106 103 98 102 101 

Vårplöjt ",ed spår 100 107 110 103 96 103 102 

Höstpliijt 100 100 100 100 100 100 100 

Vårpltijl 101 103 103 101 98 98 100 

Vtan spår 100 100 100 100 100 100 100 

Spår gMsel!unna 99 104 106 101 98 98 101 

Signifikans A n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Signifikans R n.s. n.s. • n.s. n.s. n.s. n.s. 

Signifikans A·R n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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R2-7105. Mångåriga försök rörande jordpackningens ackumulativa 
efterverkningar 

I försöken har packning av matjorden genom körning med traktor och vagn på hösten 
upprepats årligen under minst 7 år, varefter jorden luckrats genom efterföljande plöjning. 
På lerjordar har packningen sänkt skörden. Skördesänkningen har successivt tilltagit under 
4 il 5 år men har därefter stabiliserat sig. På lerfattiga jordar har packningens verkningar 
i regel utplånats aven enda plöjning. 

Försöksscrien startades redan 1971 och har omfattat sju mångåriga försök, i vilka jorden packats årligen 
genom körning med traktorer och vagnar. Dessa har haft ganska låg vikt, varigenom packningen i 
huvudsak begränsats till matjorden. Avsikten har varit att studera de långsiktiga verkningarna av 
maskinernas packning och ältning av jorden. Varje höst har försöksrutorna ul<;att~ för en körmilngd om 
drygt 100 tonkm ha· l (ekipagets vikt gånger körsträckan), respektive en ca tre gånger så hög körmängd. 
Därefter har försöken plöjts. Som jämförelse kan nämnas att den totala årliga körmlingden på praktiskt 
brukade nUt vid spannmälsodling brukar vara ca 150 tonkm ha· l. De försöksmllssiga körningarna har i 
regel gjorts på fuktig mark. Följande försöksled har ingått: 

A ~ Skonsam behandling (ingen försöksmässig körning) 
B = Normal packning och iilming 
C = Kraftig packning och iilming 

Försöken i serie R2-710S har främst legat på lättare jordar, medan motsvarande försök på lerjordar utförts 
efter något avvikande försöksplaner. Sedan den försöksmässiga körningen upprepats under minst sju år 
och avkastningseffekterna under några år varit konstanta, har den Miga packningen avbrutits. Därefter har 
packningens efterverkaingar studeral~ under en femårsperiod. Endast ett av försöken kvarlåg för 
efterverkansskörd under 199 j och även detta avslutades efter årets skörd. 

Resultat 

I Tabell 37 redovisas årels resultat från försök 0100/77, vilket nu låg sista efterverkansärel. Den sista 
försöksrnässiga packningen gjordes hösten j 985. l det kraftigt packade ledet tycks lInnu en viss verkan 
kvarstå, som också är statistiskt signifikant. 

l Tabell 38 visas de genomsnittliga resultaten i samtliga försök i serien uncler clet aktiva paekningsskedel. 
Packningen har givit skördesllnkningar, som dock i regel varit mindre lin i motsvarande försiik på styvare 
lcljordar. 

I figur 5 sammanställs dc viktigaste resultaten från samtliga försök i serie R2-710S och likartade serier. 
Packningen har åstadkommit skördesänkningar, vilka sueeessivtlilltagit under de första fyra åren, varefter 
de legat på en tämligen konstant nivå så länge årlig packning utförts. När denna avbrutits har verkningarna 
avklingat inom en femärsperiud. l dc enskilda försöken har skörcleutslagen påverkats starkt av väderleken 
och har varierat mycket mellan åren. De har dock ökat linjärt med såväl körintensiteten som jordens 
lerhalt. 

Kontaktperson är Inge Håkansson, tel. 018/67 12 10 
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Figur 5. Resultat av fleråriga försök med ärligen upprepad packning av matjorden genom körning med 

traktor och vagn med en körintensitet av ca 350 tonkm ha· l
. Diagrammen visar grödornas avkastning i 

packade försöksrutor i procent av avkastningen i opackade rutor. 

a) Genomsnitl"esllltat är för år under dc första sju åren efter försökens start i en grupp av 15 försök. 

b) MedelreSllItat i 19 enskilda försök fr.o.m. är 4 och så länge ärlig packning gjO!1s. Värdena lir avsatta 

som funktion av jordens J.crhalt. 
c) Genomsniusresultat år för år för en grupp av 16 försök, i vilka den ärliga packningen avslutats. Ar O 
lir året efter sista packningen. 

Tabell 37. Resultat försöksseric R2-710S 1991. 

F():rsök Uni ,Jordart Gri}da Slw"sa", Normal Kraftig Sign. 
nr plats behandling paclming packning 

100m o nmh l Mo Kom 1.890 97 92 * 

Tabell 38. Resultat R2-7105 1971-1990 (avser ej efterverkallsär). 

Försök Län/ Jordar! Antal Skonsam Normal Kraftig Sign. 
lir plats försiiksår behandl, packning packning 

120m N llmh l mo Sa 7 100 96 102 

68m S nmh mo LL 7 100 93 91 

100n7 O nmh l Mo 8 100 99 89 

213m R lMo 6 100 102 96 

115m c mmh l sa Mo 7 100 101 89 

191n4 y mr mj ML 7 100 101 90 

227m AC mr l mj Mo 7 100 100 94 

Samtliga 49 100 99 93 
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R2-7108. Strukturskador vid ärlig packning, försök med olika 
marktryck och markfuktighet 

På styv lerjord har kraftig packning före plöjning gett skördesänkning på upp till 20%. 
Packningsskadorna har ökat med ökad körmängd, höjt ringtryck och ökad markfuktighet. 
Den kanske viktigaste fiirklaringen till skördesänkningen tycks vara sämre förhållanden 
vid plantornas groning och etablering. 

Försöken i serie R2-7108 startade 1985 som en fortsättning på serie R2-7105. En försöksmässig packning 
görs varje år före höstplöjning. Avsikten med den nya serien var att testa verkan av körning med olika 

marktryck. vid olika markfuktighct och med olika könnängder. De led som ingick var: 

A = Ingen packning 
B = 100 tonkm/ha, breda däck, nonnal fuktighet i marken 
C = 300 tonkm/ha, breda däck, normal fuktighet i marken 

D = 300 tonkm/ha, smala däck, nonnal fuktighet i marken 
E = 100 tonkm/ha, breda däck, våta förhållanden 

F = 300 tonkm/ha, breda däck, våta förhållanden 

Packningen är gjcrd med traktor och vagn. Antal tonkm = ekipagets vikt, multiplicerat med körsträckan 

på faltet. Breda däck innebär ett marktryck på ca 200 kPa. smala däck ca 400 kPa. 
Marken har haft olika fuktighet vid körningen, i första hand genom att körtillHUlet anpassats efter 

vädergudarna, i andra hand genom att leden med fuktiga förhållanden hcvattnats före körning. 

Försöken har legat på två styva leror vid FeUingsbro i Västmanland: Nederby (179/85) och Äbyhammar 
(180/85). Kontaktperson är Inge Håkansson, tel. 018/67 12 10, eller Johan Arvidsson, 018/67 Il 72. 

Resultat 

Skörderesultat 1991 och från 6 års försök visas i tahc1l40 resp. 41. Förlusten i det mest packade ledet har 
varit ca 20 % i genomsnitt vid Ncdcrby och 8 % vid ÄbyhammlU'. J u större k(jnnängd och ju högre 

vattenhalt vid körning, desto högre har förlusten blivit. 

Anledningen till den låga skörden är oklar, men uppenbart lir att plantetablcringen förs1\mras kfilftigt i 
packade led. Vid planträkning ]990 konstaterades att det mest packade ledet innehöll 25 % f'dnc plantor 

än kontrolledct. Såbliddsundcrsökningar i liknande försök visar ocksi\ att andelen grövre aggregat ökar och 
mängden växttillgängligt vatten i si\botten minskar i packade led (tabell 39). 

Tabell 39. Aggregatstorleksfördelning och vattenhalt i olika skikt i såbädden. Packat led har överfarits med 

traktor och vagn på hösten före plöjning. Genomsnitt för 12 undersökningar på 6 platser (Håkansson et 

al 1985) 

Aggregat <2 mm, % Vattenhalt, % 

Skikt (cm) Ej packat Packat Ej packat Packat 

0-1,5 38,1 32,4 10,8 9,5 

1,5-3 49,2 45,7 13,5 11,8 

3-4,5 51,0 49,5 15,5 13,3 

4,5-6 19,4 17,5 
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Tabell 40. Resultat försöksseric R2-7108 1991. 

Försök nr 179/85 180/85 Samtliga 

Län/plats T T 

Jordart mrSL nmh SL 

Gröda Havre Havre 

Ingen packning 5350 5940 100 

100 tonkm, breda däck, normal fuk!. 96 96 96 

300 ton km, breda däck, normal fukt. 84 98 91 

300 ton km, smala däck, normal fukt. 79 95 87 

100 tonkm, breda däck, våta förli. 87 97 92 

300 lonkm, breda däck, våta förh. 78 91 85 

Signifikans *** n.s. 

Tabe1l4I. Resultat försöksseric R2-7108 1985-1991. 

Försök nr 179/85 180/85 Samtliga 

Län/plats T T 

Jordart mrSL nmh SI. 

Antal försöksår 5 5 9 

Inge!tl packltling 100 100 100 

100 lonkm, l>reda däck, normal fuk!. 98 98 98 

300 tonkm, breda däck, normal fuk!. 87 98 93 

300 tonkm, smala däck, Mrm,,1 fnk!. 84 96 90 

100 lon k"" breda däck, våta Tt; .. b. 88 95 92 

300 ton km, breda däck, våta födl. 80 92 86 

41 



R2-7109. Verkan av låga marktryck 

At! genomgående använda låga ringtryck (SO kPa på samtliga maskiner och redskap) höjde 
skörden :3 % jämfört med konventionell däcksutrustning. Det är osäkert om den högre 
skörden beror på ettåriga effekter eller om de hättre däcken givit en mera bestående 
strukturförhättring. 

Lantbrukarna i Sverige har länge varit medvetna om jordpackningens betydelse för marken, och att t.ex. 

använda dubbelrnontage i vårbruket är sedan länge en konventionell metod. Avsikten med denna 
försöksserie var att undersöka effekten av att gå ett steg ytterligare. Dubbelmonterade hjul med 80 kPa 
(0,8 kp/cm') ringtryck jämfördes därför med TWIN-däck med ringtrycket 50 kPa. I lägtrycksledet utfördes 

samtliga arbeten med låga marktryck, d.v.s. även tröskning, stubbearbetning och plöjning. Totalvikt på 

traktorer och tröskor har varit i storleksordningen 4 ton. Två ettåriga försök genomfördes i Skåne, övriga 
tre har varit fastliggande försök vid Ultnna. 

Resultat 

Resultaten från sex års försök redovisas i tabell 43. Skördeökningen av låga marktryck har i medeltal blivit 

3 %, men spridningen är ganska stor. I figur 6 visas markens hårdhet vid penetrometermätning efter ett 
vårbruk. Marken har blivit hårdare i ledet med konventionell hjulutrustning, men verkan är begränsad till 
matjorden. 

Vid konventionell odling med plöjning kan effekter av packning grovt delas in i två komponenter: 

1. En minsking av matjordens porositet som påverkar årel~ gröda, men försvinner när matjorden 
luckras igen genom plöjning. 
2. Strukturskador i marken som finns kvar liven efter plöjning. 

Det lir svär! att berUlma vilken komponent som haft störst betydelse i denna serie. Skörderesultaten bör 
kompletteras med markfysikaliska undersökningar när serien avslutas, vilket antagligen sker under 1993. 

Slutlig redovisning av försöksserien bör ske under 1994. Kontaktperson för försOksserien är Johan 
Arvidsson, tel. 018/67 ]j 72. 

Tabell 42. Resultat R2-?109 1991. 

För",ik 'I" Lä,,/ .Iordart Gröda Normala Uga Sign, 
plats m"rl<lryek marktryck 

383/85 UI mmh SL Kom 5250 98 n.s. 

406/85 UI mmh Si, Vårraps 1710 103 n.s. 

407/85 UI mf Si, Kom 5860 101 n.s. 

Samtliga 100 101 n.s. 

Tabell 43. Resultat R2-7109 1985-1991. 

Försök Län/ Jordar! Antal Normala Låga 
nr plats försöksår marktryck marktryck 

702/86 M mmh SL 100 109 

703/86 M mmh SL 100 106 

383/85 UI mmh SL 7 100 101 

406/85 UI mmn SL 6 100 100 

407/85 UJ mfSL 6 100 107 

Samtliga 21 100 Im n.s. 
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Figur 6. 
Penetrationsmotstånd efter 
vårbruk vid körning med 50 
och 80 kPa ringtryck. 
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R2-7115. Extremt låga marktryck i odling med och utan plöjning 

R2-7H5 iir en ny serie där extrem! låga marktryck jiimförs med konventionell 
diicksliir'llslnli'!l l odling med och nian plöjning. 

l serie R2·71O<) jämförs effekten av lågtrycksdllck (50 kPa) med konventionell cllicksutrustning. I den nya 
Wrsöksserien R2·7115 går vi ett steg ytterligare och använder en extrem (llieksutrustning: dubbclmonterade 
Twin·dilck med ett ringtryck på ca 25 kPa. Komrolledet har konventionell dl!eksutrustning, vilket b1.o. 
innebilr dubbclmontage vid såbMdsbcredning. Verkan av dessa dtiek jämförs i två odlingssystem: odling 
med och utan plöjning. Försökspl,men har sålunda följande utseende: 

A = odling med plöjning 
B ~ odling utan plöjning 
l = konventionell dl\ckslltmstning 
2 = lågtryeksdllek (25 kPa) 

Försöksserien innehåller fyra försök som Ur fastliggande, bl.a. för att kunna följa strukturfOrilndringar i 
marken. 

Resultat 

1991 var startår för försöksserien och ledet med och utan plöjning fanns ilnnu inte med. Vi redovisar 
dilrför inga resultat för 1991. Kontaktperson är Johan Arvidsson, tel. 018/67 II 72. 
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R2-7113 och -7114. Packningsskador vid gödselspridning 

Spridning av stallgiidsel i växande gröda ger minskad jordpackning jämfört med spridning 
vid vårbruk. I försök med körning ntan spridning har körning med full spridare då grödan 
är 10-15 cm ökat skörden ca 7% jämfört med kiirning med full spridare vid tiden för 
vårbruk. Körning vid axgång har givit en skördesänkning i samma storleksordning som 
körning vid vårbruk. 

Spridning av stallgödsel innebär mycket stor risk för jordpackning. Genom bl.a. introduktionen av 
släpslangsteknik vid spridning av flytgödsel har man ökat möjligheterna att sprida gödseln i växande 
gröda. Försöksserierna R2-7113 och -7114 är avsedda att belysa körskadorna vid spridning vid olika 
tidpunkter. Körningen utförs dllrför utan någon spridning av gödsel. Projektet drivs i samarbete med 
avdelningen för växtnäringslära. som har försök med motsvarande försöksled med spridning av gödsel. 
Försöksplanen innehåller följande led: 

A = ingen körning 
B = tidig körning, tjälad mark, max last 
C = tidig körning, tjälad mark, ingen last 
D = tidig körning, otjälad mark, max last 
E = tidig körning, otjälad mark, ingen last 
F = körning pil upptorkad mark, max last 
G = körning på upptorkad mark, ingen last 
H = körning strax före axgång, max last 
l = körning strax före ax gång, ingen last 

I försöket ingår led med spridning på tjäle, men tjälen uteblev 1990 och 1991 och därmed också dessa led. 
Sommaren 1991 var extremt regnig, och därför utgick leden med spridning vid "xgäng. Ekipaget med full 
last hade trakt(N' och vagn som vägde ca 10 resp. 15 ton (ink!. tyngdöverföring till traktorn). Motsvamnde 
siffror för ekipaget utan last var 8 och 5 ton. Spåren tlIckto cn yta av ca 20 % av skördemtan. 1990 och 
1991 års resultat ""lovisas i u,bell 44. Kraftiga skördcsänkningar har i första hand erhållits vid körning 
med full last vid vårbruk. Detta överensstllmmer också med mätningar av spårdjupct, spär frän D-led har 
varit ungerdr dubbelt sil djupa som i E-ledet. Spår i led F-l har varit änclä grundare, men körningen vid 
axgäng har givit en stor skördesänkning genom nedkörning av grörhn. 

Kontaktperson är Johan Arvidsson, tel. 018/67 11 72. 

Tabell 44. Resultat försöksserier R2-7113 och R2-7114 1991. 

Försök nr 

Län/plats 

Gröda 

Ingen körning 

Körning vid vårbruk, max. last 

Körning vid vårbruk utan last 

Körning npptorkad mark, max. las! 

Körning npptorkad mark ulan last 

Körning vid axgång, max, last 

Körning vid axgång utan last 

Signifikans 

202/91 

R 

Höstvete 

7030 

100 

100 

96 

96 

*. 

44 

203/91 

R 

Korn 

4030 

85 

107 

103 

105 

n.s. 

Samtliga Samtliga 

1991 1990-91 

(5 försöksår) 

100 100 

93 91 

104 99 

100 98 

101 97 

94 

98 

n.s. 



R2-7303. Körskador i vallväxter vid flytgödselspridning 

Dessa försök visade att vallarna var mest känsliga för körskador på våren. Den lämpligaste 
tidpunkten för körning i vallarna var efter första skörd. 

Syftet med försöksserie R2-7303 är att undersöka olika vallväxters känslighet för körskador vid vallskörd 

och spriduing av flytgödsel. Försöksplanen är tvåfaktoriell, med fyra valltyper, och sex led med olika 

mycket körning: 

Resultat 

A ~ renbestånd timotej 

B ~ renbeständ ängssvingel 
C ~ renbeständ rödklöver 

D ~ renbestånd vitklöver 

E ~ renheständ getärt 
F ~ rödklöverrik fröblandning med vitklöver 

1 ~ ingen körning 

2 ~ körning med gödsel tunna, vår 

3 ~ körning med gödseltunna, efter l:a skörd 
4 ~ körning med gödsel tunna, efter 2:3 skörd 
5 ~ ensilageskörd, l:a och 2:a skörd 

6 ~ som 5, + körning med görlseltunna, vår 

I försök 60/89 utvintrade gelärt och vitklöver och i försök 1/90 etablerade dc sig mycket svagt. Timotejen 

verkar ha klarat körskadorna bilst medan rödklövern och rödklövcr··vitklövcrvallarna gett slörst 

skördesänkningar. Inget signifikant samspel mellan valltyp och de olika körningarna kan noteras. 
Resultat t.om. 1991 redovisas i tabr1l45-46. Kontaktperson är Lena Hammarström, tel. 018/67 12 12. 

Tabell 45. Resultat försöksserie R2 .. 7303 1991. 
._---------_. 

Försök ,!w 1/90 60/89 Samtliga 
1991 

Län/pla!!; BD AC 

Jordar! mmh l mo 

Timotej 9600 kg Is 8520 HJO 

Ångssvingel 91 89 <)0 

Rödklöver 78 60 69 

Vitklöver 31 31 

Getiir! 31 31 

Röd- och vitklöver 95 77 86 

Ingen körning 7210 7060 100 

Gödseltunna, vår 89 96 93 

Gödseltunna efter 1:3 skiird 95 107 101 

Gödseltunna efler 2:" skörd 94 96 95 

Ensilageskörd efter 1:3 och 2:3 skörd 92 98 95 

Ensilageskörd + gödseltunna vår 98 89 94 

Signifikans A *** •• 
Signifikans Il n.s. n.s. 

Signifikans A·1l n.s. n.s. 
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Tabell 46. Resultat försöksseric R2-7303 1990-91. 

Försök nr 1/90 60/89 Samtliga 
1991 

Län/plats BD AC 

Jordart mmh l mj mo 

Antal försöksår 1 2 3 

Timotej 100 100 100 

Ängssvingel 91 88 89 

Rödklöver 78 61 67 

Vitklöver 31 31 

Getär! 31 31 

Röd- och vitklöver 95 82 86 

Ingen körning 100 100 100 

Gödseltunna, vår 89 102 98 

Gödsel!nnna efter l:a skörd 95 110 105 

Gödsel!!!""a efler 2:a skiird 94 105 101 

Ensilageskörd efter 1:3 och 2:2 skörd 92 106 101 

Ensilageskörd + gödseltllnna vår 98 93 94 

LlJCKEn jOfm STYV JORD SUf! jOfW ALKALISK JORD 
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MEKANISK OGRÄSBEKÄMPNING 

Försöksverksamheten inom mekanisk ogräsbekämpning är sedan !ä,ge eftersatt, beroende på den utbredda 

användningen av herbicider. Det ökade intresset för miljön, ekologisk odling och resurshushållning har 

lett till ett nyvaknat inlresse inom området, och vid avdelningen för jordbearbetning har bl.a. startats 

försök med radhaekning av ogr'Js i slräs'dd. Arbetet är främst inriktat på följande problemområden: 

au optimera den normala jordbearbetningens effekt mot ogr'Jsen 

au utveckla teknik för mekanisk ogräsbekämpning i nya odlingssystem 

De försöksserier som tn. pågår inom detta område är (s!artär inom parentes): 

R2·4202 (1987) Plöjning med olika förplogar 

R2·6109 (1990) Radhaekning i höstsäd 

R2·6110 (1991) Radhaekning i vårs'dd 

R2·6111 (1991) " 

R2·6112 (1991) " 

R2·9108 (1990) Kvickrotsreglering i plöjningsfri odling 

Ewlriga t'dxter 

ETTÅf(/(; FlLOMMII 
(stidding) 

B 
roTTÅWG GHClNSIIK 

(sticlding) 

ETTÅ/UG BLOM/viII 
(efter (tJå vecl{()r.)~,"._._ -

OGI!ÅS' 
(tlid /iinra anblichen) 

(efter C1Jå veckor) 
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R2-4202. Nedplöjning av kvickrot, olika förplogar och bearbetningar 

Plöjning med hög förplog har reducera! mängden kvickrot i fastliggande försök och gett 
högre skörd än plöjning med annan utrustning. Med stubbearbetning innan plöjning och 
två extra harvningar på våren har mycket god effekt mot kvickrot erhållits och skörden 
har ökat med 26%. 

Genom slubbearbetning och plöjning kan kvickrotsförekomsten i ett fält reduceras väsentligt. För att få 
ett bra resultat krävs atl utlöparna töms på reservnäring vilket sker genom upprepad sönderdelning. Dc 
försvagade utlöparna plöjs sedan ner omsorgsfullt. Anväudning av förplogar har i tidigare f>.lltförsök gett 

bättre effekt mot kvickrot äu skumrist. Mycket goda resultat har erhållits i försök på 60- och 70-talet med 

tvåskiktsplog, men med den tekniken förloras mycket i avverkningskapacitet. 

Under 1987 till 1991 har två fleråriga försök med bekämpning av kvickrot pågått, där olika förplogar 

jämförts och olika intensiv höst och vårbearbetning tilllimpats. Dc två förplogarna är dels en lägre typ från 

Överum, dels en något högre variant från K vemeland. Försöksplanen är tvåfaktoriell och har följande 

utseende: 

I ~ Plöjning med skum vinge 

2 = Plöjning med låg förplog 

3 = Plöjning med låg förplog och tiltpackare 

4 = Plöjning med hög förplog 

A = Plöjning på hösten, tre harvningar på våren 

il = Plöjning och stubbearbetning på hösten, fem harvningar på våren 

K vickrol,förekomstcn i försöken har mlltts dels genom skottrillcning varje vår dels genom gradering i 
stubben på hösten de tvll senaste åren. 

Tabell 47. Kvickrotsförekomst försöksseric R2-4202 1988-1991 på Sliby och Kungsängen. 

Normal lmrvningsJntensitet: 

Pl{}Jnlng med sknmvingc 

l'löjnlng med låg fiirplog 

Plöjning med låg fiirplog + tlltpacknrc 

PltiJnlng med hög fijrplog 

Hög h.rvlIlngslntcnsltct: 

Plöjning med skumvinge 

Plöjning med låg förplog 

Plöjning med låg förplog + tillpackar. 

Plöjning med hög förplog 

1)löjning med skum vinge 

Plöjning med låg fOrplog 

Plöjning med låg förplog + tlltpaekare 

Plöjning med hög förplog 

Normal harvningsintensitet 

Hög harvningsintensitet 

Kvickrot Anwl/O,25 m>! 

460/87 460/87 Samtliga 

10 36 25 

7 43 28 

12 38 26 

7 19 14 

4 7 6 

3 7 5 

4 13 9 

3 5 4 

7 22 15 

5 25 16 

8 25 18 

5 12 9 

9 34 23 

3 8 6 
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K vidrrotsgradering 
(0-100) 

60 

66 

65 

54 

34 

34 

34 

28 

47 

50 

50 

41 

62 

33 



Res,,''''! 

Höslen 1987 val' nederbördsrik vilket försvårade plöjningen. Under de följande milda vintrarna 
uppförölrndes kvickrotcn kraftigt i försöket på Kungsängen och kvickrotcn blev relativt jämnt fördelad i 
försöket. Mängden kvickrot på Säby var mindre och skördarna här var högre än de på Kungsängen 
samtliga år. 

l tabell 48 redovisas skörderesultat frän Säby 1991 och 1988-91 samt från Kungsängen 1988-90. 
Kvickrotsförekomsten redovisas i tabell 47 . 

Plöjning med hög förplog utan stubbearbetning i led A4 har gett 18% högre skörd än med låg förplog på 
Kungsllngen, och 7% högre skörd för bäda försöksplatserna. Stubbearbetning och två extra barvningar har 
gett en rejäl skördeökning på 60 % i försöket på Kungsllngen och 25% totalt. 

Skotträkningen visar att mängden kvickrot har minskat till hlllften med den höga förplogen i led A4 
jämfört med led A2. Stubbearbetning innan plöjning och två extrd harvningar har Deducerat antalet 
kvickrotsskott med 75% (50% enligt kvickrotsgraderingen). 

Dessa försök har visat att mängden kvickrot på kvickrOL~rika nUt kan reduceras genom användning av bög 
förplc;:;. Stubbearbetning och extra vårharvning har varit effektivt mot kvickroten. 

Kontaktperson är Lena Hammarström, tel. 018/67 12 12. 

Tabell 48. Resultat försökscric R2-4202 1988-1991. 

F~)rook nr 460/87 
(1991) 

Ull/plats Ul 

.lordar! mmhSL 

Grooa!f()rsöksår Korn 

Nonmd harvningsinten.<;itet: 

Pi.öjnlng med skumvinge 4340 

PlöjnIng med låg mrpk>g 96 

Pliijnlng mcd låg mrpk'g + !lllpru:kare % 

Pliijnlng med hiig förpl<>g 99 

Hög luarvnJngslntcn5itet: 

Plöjning med skumvinge 120 

Plöjning med låg förplog 129 

Plöjning med låg fiirplog + tlllpaekore 124 

Plöjnln~ med hö~ fÖ!:El~ 127 

Plöjning med skumvinge 100 

PlöjnIng med låg rorpl<>g 101 

PlöjnIng med låg förplog + tIllpackare 99 

Plöjning med hi!g fÖ!:Elog 101 

Normal harvningsintensitet 100 

Hög hal'vnlngslntcnsltct 125 
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460/87 

Ul 

mmhSL 

4 

,00 

99 

99 

101 

108 

ll1 

107 

110 

100 

101 

99 

101 

100 

109 

46l/87 

UJ 

mmh SL 

3 

,00 

94 

102 

112 

162 

169 

159 

170 

100 

101 

99 

108 

100 

162 

Srundiga 
(1988-91) 

7 

100 

97 

100 

104 

125 

129 

123 

129 

100 

101 

99 

104 

100 

126 



R2-6109. Radhackning i höstsäd 

Vid radhackning i höstvete har skörden höjts 3% och ogräsvikten minskat med 
70% i medeltal jämfört med obehandl:;;t led. Med kombinerad hackning och 
harvning minskade ogräs vikten yUe:-ligare 10%. 

I dessa höstsådda försök var tanken att pröva radhackning redan på hösten men det blev inte möjligt pga alltför 
mycket regn. Istället undersöktes om det var möjligt att förbllttra hackningseffekten på våren genom att ogdishar
va direkt efter hackningen. Vid radhackning under fuktiga förhållanden fmos risk att de upphackndc ogräsen klarar 
sig och fortsätter att växa. Genom att ogräsharva omedelbart efter hackning kan ogräsen lösgöras från jordklum
par och jordtäckas vilket minskar möjligheterna för dem att överleva. 

De två höstveteförsöke~ hade följande försöksplan: 

A = Obehandlat 
B = Kemiskt og~Jsbekllmpat 
C = Radhackat en gång 
D = Radhackat tvä gånger 
E = Radhackat en gäng och ogrllsharvat direkt efter 
F = Radhackat två gånger och ogrilsharvat direkt efter 
G = Ogräsharvat två gånger 

Radavståndet var 25 cm i alla led. Försöken hackades och harvades i maj, vecka 19 och 22. Radhackan var försedd 
med gåsfotskilr och ogräsharven var av typ Rabewerk.. Og~Jsen r1\knades och vllgdes artvis fyra veckor efter sista 
hackningen i fyra provytor om 0,25 m2 per försöksruta. Jordarten var mellanlera i det ena försöket (nr 505) och 
Wtllera det andra (nr 506). 

Som framgår av tabell 49 skiljer sig ogräsförekomsten mellan de två försöken. I försök nr 505 fanns endast 60 
ogräs per m2 i det obehandlade ledet och Mr dominerade dån och våtarv. I försök nr 506 var ogr'dsantalct 100 
ogräs i motsvarande led oeh Mr dominerade baldersbrå. Detta återspeglas i skörden dUr hackning och harvning gett 
skördeökningar i alla led i försöket med mycket ogdls, men bara i ett led i försöket med mindre förekomst. Det 
framgår ocksA att mdhackningen lyckats reducera bal(lcrsbrån i m 506 medan ogrllsharvningen hUr kommer till 
korta. Med ogräsharvning efter hackningen har ogrllsvikten minskat 17% resp. 13% i led E och F jämfört med de 
enbart hackade leden C och D. En 80%-ig ogräseffekt har uppnMs i led F vilket är bUttre än i det kemiskt be
kämpade ledet 

Kontaktperson lir Lena Hammarström, tel. 018/67 12 12 

Tabell 49. Skörd samt ogräsförekomst för försöksserie R2-6109 på Ultuna 1991. 

-----_._._- - -,--------" 
Skiir!I 1\ gill a ~2 

Försök 
UUllUDta: 5.Q5 506 M~dQllll! ~()5 506 Medeltal 
Led 
A 5260 =100 2990 =100 4130 =100 78 =100 695 =100 386 =100 
B 95 120 104 48 23 25 
C 98 111 103 67 45 47 
D 96 III 101 49 31 33 
E 97 110 101 51 27 30 
F 100 109 103 45 17 20 
G 101 117 107 21 72 67 
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R2-61010-6112. Radhackning i vårsäd 

I försöken med radhackning i vårsäd förekom en stOl' mängd arvraps.Detta i 
kombination med ogynnsam väderlek medförde att radhackningen inte förmåd
de hålla tillbaka den stora mängden ogräs. Radhackningen gav stora skördeök· 
ningar men ogräsmängden kllnde som bäst halveras. 

Under 1991 genomfördes tre radhackningsförsök i korn. Här jämfördes olika typer av hackskär och en efterharv 
till hackan provades. Radhackan var försedd med automatisk radstyming, där et! hjul följer ett vid sådden uppgjort 
spår. Jordarten var moig lllttlera. Den stora mängden arvraps i försöken gynnades av riklig nederbörd i maj och 
juni. 

Kontaktperson för dessa försök är Lena Hammarström, tel. 018/67 12 12 

FÖrsök R2-6110 

l de!!a försök provades ett vinkelskar som kapats av till 9 cm bredd för at! minska jordkastningen åt sidan. Detta 
jämfördes med etl gäsfotskar på 10,5 cm. En eftemarv konstruerades och saMs på radhackan och den jämfördes 
med separat ogräsharvning direkt efter hackningen med Rabewerk ogr'Jsharv. 

Resulta! 

Hackningen och harvningen utfördes den 28:e maj. Det kraftiga ogr'JslIycket har gjort att alla behandlingar lett 
till kraftiga skördcökningar lIots att mycket av ogrlisen blivit kvar, vilket framgår av tabell 50. l det kemiskt be
kämpade ledet med 12 cm radavstånd minskade ogräsvikten till 17% medan de radhackadc leden lllmnade kvar 60-
80 % av ogr'dsen. Hackning med eftemarv har höjt skörden, men inte lyckats få bort ner ogräs än motsvarande led 
utan efterharv. Hackning och separata ogräsharvningcn i led H tycks ha skadat grödan mer än hackning med cfter
harv och gett lägre skörd. Ogräsharvningen i led l gav 20 % lägre skörd lin de hackade leden men höjde äadä skör
den 18 % jämfört med obehandlat led. 

Tabell 50. Skörd samt ogräsförekomst för [örsöksserie R2-611O i korn pil Ultuna 1991. 

!Försiiks!ed 

A = Obehand~lt 12,5 cm 
il = Obehandlat 25 cm 
C = Kemisk bekämpn. 12,5 cm 
D = Kemisk bekllmpn. 25 cm 
E = Hackat, vinkelskilr 25 cm 
F = Hackat, gäsfotskar 25 cm 
G = tlackat, + efterharv 
H = Hackat, "+ ogr.harv 
1= Ogräsharvning 12,5 cm 

SkliLtL ____ _ 

Kg/ha Rcl.lal 

2380 = JOO 
98 

192 
184 
133 
138 
151 
132 
118 
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Vikt gj m2 ReI. tal Antal! m2 Rel.tal 

2130 = 100 
80 
17 
50 
63 
72 
82 
69 
69 

1390 = 100 
91 
48 
74 
79 
65 
79 
73 
63 



Försök R2-6111 

Det andra vårsådda försöket såddes med 17 cm radavstånd med en BeUinson direktsåmaskin .. Ä ven i detJa försök 
provades efterharven och jämfördes med en separat ogrtlsharvning efter hackning. Hackningen utfördes vid två till
fällen, led E och F hackades en gång den 17:e juni och led G, H och I två gånger; den 28:e maj och 17:e juni. 
Det senare haekningstilWJllet blev försenat pga nederbörd och utfördes under fuktiga förhållanden. Samtliga hack
ningar gav dock skördeökningar trots att stora mängder ogrtls fanns kvar. Hackning vid två tillfällen i led G har 
ökat skörden 40 % och reducerat ogräsvikten med 40%. Efterharven har minskat antalet ogräs och gett skördeök
ning i led F men ej i led H. 

Tabe1l5!. Skörd samt ogr'Jsförekomst för försöksserie R2-6111 i kom på Dltnna 1991. 

Fiirsöksled 

A = Obehandlat 12,5 cm 
B = Obehandlat 17 er.! 
C = Kemisk bekämpn. 12,5 cm 
D = Kemisk bekämpn. 17 cm 
E = Hackat 1 gång sent 
F = Hackat l gång sent + efterharv 
G = Hackat 2 gänger 
H = Hackat 2 gänger + efterharv 
I = Hackat 2 gänger + ogräsharv 

_._------

SkÖrd 

Kglha Rel.tal 

2280= 100 
95 

199 
199 
116 
123 
142 
130 
117 

FrÖngräs 

Vikt g/ m2 Rel. tal 

1540 = 100 
125 

23 
25 

103 
80 
61 
73 
94 

Antal! m2 Rel.tal 

1110 = 100 
126 

59 
60 

130 
112 

72 
75 
79 

1 det tredje vårsådda försöket jämfördes två olika ha~tighcter vid hackning. HlIr användes samma vinkclskllr som i 
försök 6110 i samtliga led. Led E och F hackades den 28:e maj och led G och H den 28:e maj och 17:e juni. 
Skördarna i detta försök ligger nägot högre Hn i dc två föregående. Den högre hastigheten i led F har sllilkt skör
den jämfört med led E, och lämnat kvar ner ogräs. Hackning vid två tillfällen i led G och H har inte gett högre 
skörden än en hackning i led E, men reducerat antalet ogr,l' med 66 % vid (len högre hastigheten .. Ä ven häl' ge
nomfördes den andra hackningen under ogynnsamma förhållanden. 

Tahell 52. Skörd samt ogräsförekomst för försöksserie R2-6112 i kom på Ultuna 1991. 

------ .. _~~-_.~._._-_.- ._.~.~ .... ~_._-"._--~-

Fö,.siiksled S~ii[!l f[t~ngr~~~ 

Kglha Rel.tal Vikt g/ m2 ReI. tal Antal! m2 ReI.tal 

._----.. 
A = Obehandlat 12,5 ~m 2970 = 100 1860 = 100 1580= 100 
B = Obehandlat 25 cm 84 108 105 
C = Kemisk bekllmpn. 12,5 cm 161 17 39 
D = Kemisk bekämpn. 25 cm 146 27 50 
E = Hackat l ggr, 3 km/tim 118 59 55 
F = Hacket 1 ggr, 7 km/lim 109 77 68 
G = Hackat 2 ggr, 3 km/lim 117 74 62 
H = Hackat 2 ggr, 7 km/tim 120 51 34 
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R2-9708 Kvickrotsreglering i plöjningsfri odling 

Et! av problemen inom plöjningsfri odling är bekämpning av kvickrot. I denna serie undersöks hur 
mängden kvickrot fiirändras med olika bearbetningssystem på hösten. 

Avsikten med denna försöksseric är att utveckla en ny strategi för mekanisk reglering av kvickrot i 
plöjningsfria odlingssystem. Idag finns ingen beprövad metod för detta utan man är hänvisad till kemisk 
bekänapning. Den nya metoden innebär att kvickrotsutlöparna förs upp till markytan på hösten där de får 
ligga under vintern för att skadas av frost och uttorkning. 

Serie R2-9708 är tänkt att visa kvickrotpopulationens utveckling vid olika bearbetningssystem. De led som 
ingär är följande: 

A = Plöjning 
B = Stnbbearbetning och plöjning 
C = Stubbearbetning 2 ggr 10 cm djupt 
D = Stubbearbetning 2 ggr 10 resp 15 cm djupt 
E = Stubbearbetning 3 ggr 10, 15 resp 15 cm djupt 
F = Stubbearbetning 3 ggr 10, 15 resp 15 cm djupt samt borttagning av utlöpare i ytan 

I dessa försök har en ny typ av kultivator från Wibergs anvilnts, som är utrustad med en kraftig 
sladdplanka och efterharv . 

Serien irmehäller två fas !liggande försök vid UItuna, och behandlingarna utförs i storparceller utan 
upprepningar. Inom de stora rutorna görs cn årlig bestfunning av mängden kvickrot i ett antal fastliggande 
smårutor (0,25*0,25 m). På så slitt är det möjligt att bestämma hur mycket mängden kvickrot förändras 
eller ökar med de olika bearbcwingssystemen. 

Första skörrlcår var 1991. Eftersom serien är tänkt att visa kvickrotpopulatinncns för;tndring med tiden är 
det ännu för tidigt att redovisa nägra resultat. 
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APPENDIX 

I tabellerna 53-68 redovisas uppgifter om textur, mullhalt, pH och nllringstillständ på enskilda 

försöksplatser. Sammanställningen gäller i första hand de långliggande försöken. 

Tabell 53. Markdata serie R2-4007. 

Försök nr Län/plats Ler Mjäla Mo Sand Mullh. pH P-AL K-AL 

206(79 Ug 4 3 37 53 2,6 7,5 25 

221(72 N 9 6 54 28 3,5 6,3 10 

246n8 N 10 9 31 46 6,8 5,8 16 

271(79 N 26 17 42 11 4,8 7 5 

3/80 W 18 47 26 4 5 

141(74 UI 48 27 18 2 5,2 5,9 5 

237(79 AC 21 56 13 4 5,6 6,2 8 

235/81 Z lO 20 52 12 9,5 

237(77 21 28 31 13 6,7 6,4 5 

Tabell 54. Markdata serie R24008. 

Försök nr Län/plats Ler Mjäla Mo Sand Mullh. pH P-AL K-AL 

253(74 Al 15 13 33 37 3 

238(77 BD 20 38 25 12 5,1 5,5 8 

Tabell 55. Markdau\ R24009. 

Försök Jllr Län/pI:Jl~ Ler Mjäla Mo Sand Mullh. P-AL K-AL 

200(15 Ug 12 10 51 24 2,8 7,4 10 

AC 8 28 56 3 5,6 5,8 ') 

235(76 

Tabell 56. Markdau\ serie R2-401O. 

Försök nr Län/plats Ler Mjäla Mo Sand Mnllh. pH P-AL K-AL 

86(15 S 21 19 56 2 2 6,4 "/ 12 

201(77 R 28 42 19 6 5 5,9 3 12 

381(74 La 42 35 15 6 3,6 6,8 5 16 

3(75 E 21 25 40 10 3.6 7,2 20 16 

Tabell 57. Markdata till försöksserie R2-4014. 

Försök nr Län/plats Ler Mjäla Mo Sand Mullh. pH P-AL K-AL 

188(76 St 59,7 7,1 14 37 
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Tabell 58. Markdata serie R2-4017. 

Försök nr Län/plats Ler Mjäla Mo Sand Mullh. pH P·AL K·AL 

255/82 Al 18 13 36 30 2,6 

703/82 La 43 33 17 6 2 

349/83 Ul 41 27 27 2 3 6 6 19 

Tabell 59. Mark<lata serie R2-4018. 

Försök nr Län/plats Ler Mjäla Mo Sand Mulln. pH P·AL K-AL 

100/87 T 44 36 16 2 2,7 

101/87 T 

355/83 Ul 48 26 22 l 2,7 6,2 4 

356/83 Ul 43 31 21 l 3,8 6 5 

357/83 Ul 29 19 46 l 5,7 5,8 4 

Tabell 60. Markdata serie R2-4023. 

Försök nr Län/plats Ler Mjäla Mo Sand Mullh. pH P-AL K·AL 

203/87 N 8 6 44 37 4,7 

252/87 Al 19 13 42 24 2,6 

521/87 M 15 12 43 28 2,3 

Tabell 61. Markdata serie R2-4024. 

Försök nr Län/plats Ler Mjäla Mo Sand Mllllh. pH P-AlL K·AL 
~~~~~~ .. ~ -~~.-=-=~. 

43/90 F 10 14 42 29 4;7 7 3 Il 

44/90 F 31 25 27 12 4,8 5,2 7 19 

47/89 G 

48/89 F 9 10 45 34 2,5 6,6 14 8 

143/88 Y 28 54 10 5 3,6 6,7 12 7 

144/88 Z 17 25 30 21 7,4 6,6 14 8 

145/88 AC 12 46 35 3 4 7,4 11 19 

146/88 BD 17 36 30 6 11,3 5,2 11 6 

159/90 AC 
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Tabell 62. Markdata serie R2-4107. 

Försök nr Län/plats Ler Mjäla Mo Sand Mull". pH P-AL KAL 

31/78 H 12 7 18 57 5,6 7 3 11 

49/78 G 10 21 39 24 5,5 5,2 7 19 

70/78 L 13 10 53 18 6,1 7,4 13 6 

221/78 N 7 7 64 12 6,5 6 13 

407/78 M 16 10 27 44 3 7,4 11 19 

66/78 S 22 29 37 10 2,1 6,2 7 14 

84/78 P 37 41 16 l 5,2 5,8 3 16 

100/78 O 20 21 48 9 2,5 6 3 13 

213/78 R 23 45 21 7 3,8 6,5 3 11 

4/78 U 47 31 14 2 5,3 6,5 6 13 

3/80 W 14 45 35 3 3,1 5,9 7 13 

115/78 T 21 20 45 11 2,6 6 5 9 

216/78 O 49 25 18 2 6,4 5,6 5 19 

3/79 AC 15 40 34 3 7,3 5,2 5 14 

4/79 BD 18 37 35 6 3,5 5,4 8 22 

Tabel! 63. Markdata serie R2-P76 S . 
. ~---,,-,~~-,~-----~-_._-~~-_.,-----

Försök ,l< Län/plats Ler Mjiila Mo Sand MIllIlIl. P-AL K··AL 

3/87 U 39 34 23 2 2,5 6,6 9 22 

4/87 U 36 33 25 3 2,5 6,6 9 22 

5/87 U 38 32 25 3 2,5 6,6 9 22 

154/87 O 44 31 21 2 2,4 6,6 9 22 

7,8,9,155/87 O 56 19 14 3 4,9 

Tabell 64. Markdata serie R2-4504. 

I~ör§ök nr Un/plats Ler Mjäla Mo S",,,l MullIJ. pH P-AL K-AL 

42/89 G 8 12 65 11 4,1 

49/89 F 7 7 69 12 4,6 

193/89 Il 9 10 54 24 3 

222/89 N 

224/89 Ug 6 5 47 39 3,7 
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Tabell 68. Markdata serie R2-4202. 

Län/plats Ler Mjäla Mo 
------.----.~------

Försök mr 

460/87 

461/87 

UI 

UJ 

53 

50 

31 

29 

12 

15 

58 

Sand Mull". pH P·AL K·AL 

1 3,2 

1 4,7 
--~-------------
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