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Den hög:.::t gcnomsliipplighoten i alvens centrala deJar fil' för övri 

för de flesta lorjordsprofilerna i östra Sverige. 

Under den tid som försöket låg brukades jorden von1 igt sät L AVi3ikten 

\7 D. x' <.1. t t fi n .. np. snabbt den årliga plöjningen och harvningen förUndrade 

dc; (l. utI a filtorytan och reducerade insl 

.Av de 015 kn f:i.J.trerJ. kl1l"1å.U ol(!Jlttrt k.OY1S-cateX'Qrj El.tt E3j.n.gcl:/torn.a V[11' kraf"",,. 

:c{)c;n,!.:-l ocb. e,tt et var uppblandat mod lera. U D·C: 

till 20 Cffi visade att liven singol hade d tD med 

ogen vid plöjningen. Filterytan med gIVS mora opåverkad av kör-

kvcu:' lUl.de:r- p.L otten. I den kalkinblandade 
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vattnet o ont ruts till filtret. Det f::th J,le t, te i el. 

igu aJvcn vid Sloan av filtret nod mot .1 

o 01.1. t en hunnit koncentrerat 
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v~irt tille; av grovstruktur hade erh~llits om don sedan l neon 

förhårdnado kalk-jordbJandningen brutits upp. De övriga materialen i 
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Dikningen utförden i juni 1966 med tegelrör. Dikesdjupet var i go nom-
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