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Anna och Olof Nilsson, som 1977 donerade sin gård, Bjärröd till hushållningssällskapet. Den hade under många år drivits extensivt med inriktning på får och fleråriga slåtter- och betesvallar. Sedan mitten på 1940-talet hade man inte använt handelsgödsel
och växtskyddsmedel. – The former owner that 1977 donated their farm to the Agricultural society. In many years they have had an extensive production with sheep an perennial grassland cultivation and since 1940’s no use of fertilizer and pesticides.
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Sammanfattning
Resultat och erfarenheter från två långliggande försök på en lokal i Skåne, Bjärröd, redovisas. Det unika med denna lokal är att jordbruket här under många år bedrivits extensivt med inriktning på fårskötsel och mångåriga slåtter- och betesvallar och sålunda är
tämligen opåverkad av det moderna jordbruket. Varken handelsgödsel eller bekämpningsmedel har använts sedan början av 1940-talet.
Dessförinnan fanns ingen kemisk bekämpning
överhuvudtaget och gödslingen var låg i Bjärrödsområdet. Man kan säga att det rör sig om
en ”jungfrulig” åkermark åtminstone i jämförelse med dagens moderna jordbruk.
Försöken har dock legat på en gammal kulturmark som var med i forskningsprogram
redan på 1920-talet. Till dessa gamla arbeten
kan man återknyta både vad gäller fosfor och
kväve. Analyserna från den tiden ger ett pHvärde på 6,4 och ett fosforvärde på 18 mot

eftersträvat minst 27. Det finns faktiskt också
kväveanalyser (nitrat) från matjorden, och de
visar på ungefär samma nitratmängder i marken då som nu.
När försöken anlades var marken surare,
pH ca 5,6 och fosforstatusen mycket låg, klass
1. Däremot var kaliumstatusen bättre och vad
gäller kväve bör det ha funnits en god mineraliseringskapacitet efter den långvariga vallodlingen.
Här redovisade två försök, som startade på
denna mark 1980 och pågick till 1999, omfattar:
A. Ett odlingssystemförsök med stora parceller (utan upprepningar) och följande
system:
1 Naturenlig odling (ungefär ekologisk odling).
2 Balanserad kreaturslös växtföljd. Utan handelsgödselkväve. Stor andel baljväxter.
7
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Normal fosfor- och kaliumgödsling. Skörderester nedbrukas.
3 Kreatursstark drift 3-åriga vallar. Måttlig
kvävegödsling, normal fosfor- och kaliumgödsling. Motsvarar djurintensitet 1,1 DE/
ha.
4 ”Normal” kreatursväxtföljd. Ettårig vall.
Måttlig kväve- och normal PK-tillförsel.
Motsvarar djurintensitet 0,5 DE/ha.
5 Monokultur korn, med fånggröda.
6 Kreaturslös intensiv drift. Normal gödsling
och bekämpning.
Alla led utom 1 kalkades till pH c:a 6,2 vid
anläggningen. Odlingssystem 1 tillfördes senare Thomaskalk.
B. Ett växtnäringsförsök med 2 nivåer av
kalk, 3 av fosfor och kalium samt 4 av kväve.
I detta försök fanns också fungerande lysimetrar för utlakningsbestämning.
Försöken ligger i anslutning till varandra
och kompletterar varandra.
Några huvudre sultat från o dlingssyste mfö rsö ke t
System

Rel
skörd

1
2
3
4
5
6

63
75
109
109
89
114

PN- N i mark, Daggbalans balans höst maskar
37
10
8
7
5
9

23
-26
32
17
39
32

59
53
52
45
56
50

60
29
58
17
28
228

Rel skörd:

Medel över försöksperioden relaterat till
länsmedelskördarna.
P-balans:
Tillförsel – bortförsel, uttryckt i kg P per
ha och år.
N-balans:
Tillförsel – bortförsel, uttryckt i kg N per
ha och år. Biologisk kvävefixering inräknad (modell).
N i mark, höst: Kg mineral-N 0-90 cm, hösten efter
skörd.
Daggmaskar: Antal per m2 vid räkningen 1993.

Skö rde utve ckling

Skördarna kunde direkt höjas från en låg nivå
(ca 2 000 kg korn per ha) till för området nor8

mal nivå (5 000–6 000 kg/ha) genom normala
gödslingsinsatser. Någon successiv ”bördighetsuppbyggnad” tycktes inte behövas, även
om ytterligare pluseffekter av en sådan inte
kan uteslutas.
System 1 (ekologiskt) ger lägst skördar,
knappt 60% av normalgödslat, trots försök till
en massiv fosforuppbyggnad med både Thomaskalk och apatit. Det är tydligt att reglerna
för ekologisk odling gör det svårt att hantera
en situation där marken från start är fattig på
fosfor. Detsamma visar framräknade täckningsbidrag.
Kvalite t

Olika kvalitetsegenskaper som proteinhalt,
bakningskvalitet, plantantal och sockerhalt
(sockerbetor), SMAK-kvalitet (potatis) har
påverkats av växtnäringstillförsel och växtskydd.
Näringsbalanse r

Frånsett det ekologiska ledet är fosforöverskotten, uppgödslingen, relativt måttliga. Kväveöverskotten är också relativt måttliga och
ligger i området 20–30 kg N/ha och år med ett
par undantag. System 2 utan både kvävegödsling och stallgödsel visar negativ kvävebalans
trots 50% baljväxter. Skördarna har här också
visat en avtagande tendens under försökstiden. System 5, monokulturen, har gett varierande och osäkra skördar vilket medfört ett
dåligt kväveutnyttjande.
Kväve i markpro file n

Detta är ett visst mått på utlakningsrisken. Ett
högt värde visar på en stor mängd utlakningsbart kväve. Det är inte stor skillnad mellan
systemen, men det kan noteras att de mest
högproducerande systemen ligger lägst.
Daggmaskar

Räkningen 1993 visas i tabellen. Variationen
är som synes stor. Det mest högproducerande systemet där en stor mängd skörderester
återgår utmärker sig med ett högt värde. Det
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bör dock noteras att eftersom det inte finns
upprepningar kan en lokal effekt inte uteslutas. Daggmaskar räknades också 1987, och
bilden var då ungefär densamma. Andra markbiologiska parametrar som mätts är markrespiration. Denna visar inga större skillnader
mellan odlingssystemen.
Ogräs

Kemisk ogräsbekämpning och väl utvecklade
grödor har minskat den från början mycket
rikliga ogräsfloran såväl när det gäller antal
som artsammansättning.
Utlakning av näringsämne n

Detta har mätts i växtnäringsförsökets lysimetrar. När kvävegödslingen ökas från noll till
låg giva minskar utlakningen, troligen på
grund av bättre rotgenomvävning av marken.
När man ökar vidare till ”normal” ökar utlakningen något, men först vid den ”överhöga”
givan ökas utlakningen betydligt.
Fosforutlakning på grund av gödsling har
inte kunnat noteras. Halterna i avrinnande
vatten har varit låga i alla behandlingsled.
Mullhalte n

Mätt som halten kol (C) i matjorden har mullhalten gynnats vid intensiv drift och väl avvägda gödslingsåtgärder, högre skördar och
mer skörderester.

Inledning
1977 fick Hushållningssällskapet Malmöhus
som gåva mottaga gården Bjärröd 4:15 m fl
intill Bjärsjölagård – ”Elsa, Anna och Olof Nilssons donation”. Det visade sig då att man här
inte använt handelsgödsel och växtskyddsmedel sedan mitten på 1940-talet. Under en
lång följd av år hade man haft en extensiv
drift med huvudinriktning på fleråriga slåtteroch betesvallar samt fårskötsel. Genomförda
jordanalyser visade att denna driftsform lett
till ett försämrat kalktillstånd och till en ut-

Odlingssystem, växtnäring och markbördighet …

armning av växtnäring, särskilt på växttillgänglig fosfor.
Huvuddelen av de försök som under senare år lagts ut för att belysa hur olika odlingssystem påverkar jord och grödor är placerade på tidigare uppgödslade jordar. Särskilt för
fosfor innebär detta att man under en lång
följd av år kan ”leva” på tidigare insatta gödslingsåtgärder. På den näst intill ”jungfruliga”
jorden på Bjärröd öppnade sig därför unika
möjligheter att studera hur man med olika
odlingssystem (sätt att bedriva jordbruk) och
växtnäringsinsatser kan påverka jordens avkastningsförmåga och långsiktiga bördighet.
Dagens något diffusa diskussioner om ett uthålligt jordbruk ökar behovet av sådana försök.
När hushållningssällskapet tillträdde Bjärröd togs därför kontakter med professor Sve n
L Jansso n vid Avd för växtnäringslära på SLU
samt företrädare för Ekhagastiftelsen och
Naturenlig odling. Redan då pågick diskussioner om olika sätt att bedriva jordbruk och de
långsiktiga effekterna på jord och grödor. En
ytterlighet om hur växtodlingen bör bedrivas
var den då från bl a Tyskland, England och
Danmark spridda s k programmerade odlingen. Denna innebar att grödan för att uppnå
toppskördar schematiskt skulle tillföras växtnäring och växtskyddsmedel oavsett det akuta behovet. Den andra ytterligheten var en
energisnål växtodling utan insatser av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
Sistnämnda odlingsformer representerades
av biodynamisk odling, naturenlig odling och
organisk – biologisk odling, det som numera
i Sverige ofta betecknas som ekologisk odling.
Kontakterna ledde till att man gemensamt
kom överens om att på Bjärröd anlägga ett
storparcellförsök med olika odlingssystem.
Ett av dem skulle vara vad man då kallade
naturenlig odling, närmast att likna med det
som numera benämns organisk eller ekologisk odling. Detta försöksled planlades helt av
företrädarna för den naturenliga odlingen,
som också under det första växtföljdsomlop9
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pet själva ville svara för skötseln av detta led.
Från och med 1988 var det tidigare Inst för
Växtodling vid SLU, som påtog sig ansvaret
för planläggning och insatta åtgärder i försöksledet med naturenlig odling. I övrigt har
försöket genomförts efter den från början
fastställda försöksplanen och hela försöket
skötts av sällskapets försökspatrull under
ledning av Be rtil Larsso n.
I omedelbar anslutning till försöket med
olika odlingssystem utlades också ett försök
med tolv olika kalknings- och växtnäringskombinationer för att mer i detalj kunna belysa gödslingens betydelse på denna på vissa
växtnäringsämnen utarmade jord.
Särskilda forskningsbidrag från Stiftelsen
Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen
Svensk Sockerbetsforskning har gjort det
möjligt att genomföra ett utökat analysprogram på såväl jord som grödor. Med hjälp av
dessa bidrag har dessutom Ekologiska institutionen vid Lunds universitet genomfört
undersökningar av daggmaskförekomst samt
markrespiration i de olika odlingssystemen
två gånger under försökperioden. I övrigt har
fältarbeten och analyser finansierats med
medel från Avd för växtnäringslära och Hushållningssällskapet Malmöhus. Till de investeringar som krävdes vid igångsättningen av
försöken bidrog dåvarande Lantbrukets Fond
och Ekhagastiftelsen.

Länge har mindre – medelstora familjejordbruk dominerat jordbruken i denna del av
Skåne, oftast med någon form av djurhållning.
84% av brukningsenheterna i de båda kommunerna hade 1996 (Stat Centralbyrån 1995 o
1996) en åkerareal understigande 50 hektar
och endast 3,5% var större än 100 hektar. Motsvarande siffror för hela länet var 70 respektive 10,5%. En omfattande och tidigare också
allsidig animalieproduktion är utmärkande
för det mellanskånska jordbruket. Trots att
endast 15% av länets totala åkerareal finns i
Sjöbo och Hörby kommuner finns här 42% av
länets alla nötkreatur, 32% av fåren samt 20%
av antalet svin. Den i förhållande till åkerarealen omfattande djurproduktionen sätter
sin prägel på växtodlingen, vilket framgår av
nedanstående översikt.

Odlingshistoria

Fö rsö ksgårde n

Bygde n

Bjärröd (55o42’ N, 13o43’ O) ligger i Ö Kärrstorps socken i Sjöbo kommun nära gränsen
till Hörby kommun. I denna del av mellanskåne har odling bedrivits sedan yngre stenåldern och bronsåldern (Weibull 1923). Bygden
tillhör de mest jordbrukstäta delarna av det
forna Malmöhus län. Ända in på 1980-talet var
här ca 30% av den yrkesverksamma befolkningen sysselsatt i direkt jordbruksproduktion
medan genomsnittet för länet då var 4–5%.
10

% av åkerarealen (1995)
Sjöbo + Hörby
Hela länet
Stråsäd
Slåtter- o betesvall
Oljeväxter
Potatis o sockerbetor
Övrigt

37
41
7
5
10

46
15
12
14
13

Särskilt utmärkande är sålunda den stora
vallarealen. En stor del av spannmålsarealen,
i första hand foderkorn, används till djurfoder. Sockerbetsodlingen i denna del av länet
är liten. En mindre del fabrikspotatis förekommer liksom också odling av matpotatis.

Gården Bjärröd 4:15 m fl tillhörde tidigare
Bjärsjölagård, varifrån den 1862 avstyckades
och inköptes av farföräldrarna till syskonen
Nilsson (Gesslein 1978). Huvuddelen av stallarna och boningshuset uppfördes i slutet av
1860-talet. Fårstallet byggdes 1951. Fram till
början av 1940-talet bedrevs här en allsidig
och för bygden normal produktion med inriktning på mjölk, kött, grovfoder (vallar),
fodersäd, vete och sockerbetor.
Redan vid köpet 1862 följde det med ett
mindre antal får från en på den tiden berömd
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fåravel på Bjärsjölagård. När Olof Nilsson
1932 övertog driften ökades fårbesättningen
på bekostnad av mjölkkorna och övriga nötkreatur. Från 1946 och fram till mitten av 1960talet arrenderade han en stor del av Ravlunda
skjutfält, där fåren vistades under sommarhalvåret. Som mest, i början av 1950-talet,
fanns det ca 200 får under vintern på Bjärröd.
När hushållningssällskapet 1978 fick överta
Bjärröd 4:15 m fl hade gården i många år drivits med inriktning på fårskötsel och mångåriga slåtter- och betesvallar. Samtidigt kom
det fram att syskonen Nilsson, inte använt handelsgödsel och växtskyddsmedel sedan 1942.
Under 1978 testades jordens jämnhet, dräneringsförhållanden m m. Det blivande försöksfältet trädades under 1979 i syfte att så
långt möjligt få rent från rotogräs. Här genomfördes efter avvägning också en del kompletterande dikningsinsatser bl a igenläggning
med 400 mm cementrör av ett tidigare öppet
avlopp i den nedre delen av det blivande försöksfältet. Vid den kompletterande dikningen
påträffades gamla dikningar med smala tegelrör men också, förmodligen ännu äldre, ”stendiken”. Dikningen på försöksfältet har sedan
dess hela tiden fungerat mycket bra och några
ytvattensamlingar har praktiskt taget aldrig
förekommit.
Förekomsten av äldre, okontrollerbara diken
samt att vi här befinner oss på en moränjord
var huvudorsaken till att det inte ansågs möjligt att mäta avrinning och utlakning genom
separata dikningssystem av den typ, som
exempelvis används på ett liknande försöksfält på Lanna försöksgård. Som senare kommer att beskrivas försågs försöksfältet på
Bjärröd istället med två typer av lysimetrar.

Det försök med olika odlingssystem som
utlades på Bjärröd, ingick från början som ett
delprojekt vid Avd för växtnäringslära i tre
långliggande fältförsök, varav ett på Kättslinge i Uppsala län, ett på Lanna i Skaraborgs
län (Haak m fl 1994) och detta på Bjärröd.
Försöket på Bjärröd skiljer sig dock från de
andra bl a därför att det utlades på en tidigare ej uppgödslad jord samt att här ingår ett
rent naturenligt odlingssystem utan handelsgödsel och växtskyddsmedel. I motsvarande
försöksled på Lanna utan handelsgödsel men
med stallgödsel använder man sig av normala växtskyddsinsatser.
Fö rsö ksfälte t

Bjärröd ligger på den mellanskånska nordostmoränen bestående av skiffer-urbergsmorän
representativ för de något kargare odlingsförhållanden som finns i Skånes mellanbygd.
Matjorden utgörs av en måttligt mullhaltig
moränlättlera, med en lerhalt på 15–25% och
en mullhalt som vid starten av försöken uppgick till 4,4%. Lerhalten i motsats till mullhalten är något lägre i de övre, södra delarna av
försöksfältet.
Före anläggningen av försöken genomfördes 1979 en del jordanalyser från alven ned
till ett djup på 1,5 meter. Även om proven togs
till något olika djup i de olika försöksleden
framgår klart av tabe ll 1 hur pH-värde liksom
övriga analyser ändras med djupet i markprofilen. Den extensiva drift utan användning av
kalk och handelsgödsel som sedan mitten på
1940-talet tillämpats på Bjärröd återspeglas i
jordanalyserna. Vid starten av försöken var
sålunda pH-värdet i matjorden 5,6, halten lättlöslig fosfor (P-AL) 1,0 mg/100 g jord, dvs läg-

Tabell 1. Analyser i markprofilen 1979 – Analysis in the soil profile 1979
Provtagnings djup,
– Sampling depth – cm
Matjord –Top soil cm
Alv – Sub soil
30 (40) – 70
70 – 150

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

Ca-AL

5,6

1,0

5,7

8,1

840

6,8
7,3

1,4
2,6

5,2
6,2

8,1
22,0

309
1 880
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sta fosforklass och halten lättlösligt kalium
(K-AL) 5,7 mg/100 g jord eller kaliumklass II. I
detta sammanhang kan nämnas att gamla
markkartor från 1930 gjorda av dåvarande
Sockerbolaget visar att med dåtida analysmetoder var pH-värdet på Bjärrödsjorden 6,4
och fosfatgraden mätt som 1000-dels procent
citronsyrelöslig fosforsyra = 18. Även om detta fosfatvärde inte uppgår till 27 fosfatgrader
eller mer, som betecknades som ”tillräcklig
fosfathalt”, tycks fosfortillståndet på Bjärrödsjorden då inte ha varit allt för dåligt. Som
framgår av tabe ll 1 förbättras kalktillståndet
längre ned i alven liksom delvis också tillgång
på växttillgänglig fosfor. En mer detaljerad
beskrivning av jorden på Bjärröd kommer att
publiceras i Acta Agric. Scandinavica (Slånberg o Hylander, 2000).
På detta försöksfält anlades 1980 ett försök
med olika odlingssystem (R3-0058) och ett
försök med olika kalknings- och växtnäringskombinationer (R3-0059), se figur 1. Första
året genomfördes de båda försöken som blindförsök, i syfte att studera jämnheten på försöksplatsen. Hela fältet såddes med korn utan
tillförsel av handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Ogräsen bekämpades genom ogräsharvning och fältet skördades par-

cellvis. Kornskörden blev i medeltal 1 800 kg
per hektar i försöket med olika odlingssystem, med små variationer mellan de olika försöksleden, dvs försöksplatsen kunde betraktas som tämligen jämn. De n uppmätta skörde n
utgö r e tt mått på jo rde ns e ge n pro duktio nsfö rmåga utan tillfö rse l av växtnäring o ch växtskyddsme de l. Som jämförelse kan nämnas att

länsmedelskörden av korn i dåvarande M-län
detta år uppgick till 3970 kg per hektar och till
3500 kg i det skördeuppskattningsområde dit
Bjärröd hörde.

Klimat
På Bjärsjölagård, som ligger ca 1 km NV om
försöksfältet, har man sedan 1963 gjort dagliga mätningar av nederbörd och temperatur.
Fr o m 1994 görs dessa observationer på en
granngård till Bjärröd. Årsmedelnederbörden
har för perioden 1963–98 uppgått till 709 mm
och för försöksperioden 1980–98 till 765 mm.
Stora variationer förekommer mellan enskilda år, från 539 mm 1989 till 998 mm 1998. I
jämförelse med många andra delar av Skåne
ligger Bjärröd i ett nederbördsrikt område.
Den torraste månaden under försöksperio-

Tabell 2. Medelnederbörd och medeltemperatur för olika månader under försöksperioden 1980–98 (SD =
standardavvikelse). – Mean rainfall and mean temperature different month during the experimental time 1980–98 (SD = Standard deviation)

Månad– Month
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Året
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Nederbörd – Rainfall – m m
Medeltal – Mean
SD ±
64,3
43,2
53,5
34,1
46,7
75,4
73,1
62,4
75,4
87,6
69,9
75,8
764,6

31,0
21,2
29,0
20,9
31,0
39,6
39,3
26,2
43,7
42,7
28,5
38,4
110,0

Temperatur – Temperature - oC
Medeltal– Mean
SD ±
-1,77
-1,46
1,29
5,62
11,49
14,69
16,67
16,32
11,95
7,83
2,78
0,04
7,26

5,84
5,71
5,09
6,44
7,20
6,99
6,67
6,36
5,78
4,98
4,21
4,81
4,27
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Figur 1. Försöksfälten på Bjärröd. – The experimental field at Bjärröd.
Uhlen-lysimetrar och C-lysimetrar placerade under plogdjup. – Uhlen and C-lysimeters placed
under ploughing depth.
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den har varit april med 34 mm (6–74 mm)
medan oktober varit mest nederbördsrik med
88 mm (13–181 mm).
Medeltemperaturen för den varmaste månaden juli har under försöksperioden varit
16,7o (14,4o – 21,4o) och för den kallaste, januari -1,8o (+3,4o till - 8,3o).
Av tabe ll 2 framgår de stora variationer
som förekommer för enskilda månader och år
av såväl nederbörd som temperatur. Variationer, som särskilt under vegetationsperioden
i hög grad påverkar de enskilda grödornas
utveckling och mognad liksom också olika
markprocesser.

Analyser och mätmetoder
För att kontinuerligt kunna göra växtnäringsbalansberäkningar har de med skördarna
bortförda mängderna av N, P och K årligen
analyserats. Ett särskilt omfattande analysprogram för jordarna i de olika odlingssystemen har utförts vid övergångarna till varje
nytt 6-årigt växtföljdsomlopp.
När försöket med olika odlingssystem planerades ingick det i målsättningen att mäta
utlakningen av kväve och andra ämnen från
de olika systemen. På grund av att jordarten
utgöres av moränlättlera, utan tätare lerlager
inom normalt dikningsdjup, samt att det förekom okontrollerbar äldre dikning med bl a
stendiken ansågs det inte realistiskt att mäta
utlakningen med hjälp av separata dikningssystem av den typ som exempelvis används
på Lanna. I stället valde man att placera en
lysimeter i varje odlingssystem.
Uhle n-lysime trar

Dessa s k Uhlenlysimetrar består av hopsvetsade tankar av 1 mm butylduk med en bottenyta på 3 x 9 meter = 27 m2 och en höjd på 1,2
meter. För att på ett realistiskt sätt kunna
genomföra jordbearbetningar och andra odlingsåtgärder placerades lysimetrarna under
plogdjup, ca 40 cm under markytan. I botten
14
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på varje lysimeter lades ett tunnare sandlager
och i detta 50 mm täckdikningsrör av plast.
Från varje lysimeter leds vattnet ned till en
särskild uppsamlingsbunker med automatisk
mätning av det avrinnande vattnet samt kontinuerlig provtagning för analyser. Lysimetrarna placerades mitt i varje odlingssystem,
nära den västra kanten av bruttoparcellen.
Även om man var mycket noga med att
skilja på matjord och alv vid återfyllnaden av
lysimetrarna fanns det anledning räkna med
att jorden och dess struktur påverkats vid
återfyllnaden. För att mäta eventuella effekter
på grödor och skördar av denna påverkan
uttogs under en följd av år separat skördeytor
ovanför varje lysimeter samt en lika stor
skördeyta i nära anslutning till lysimetern.
Under det 1:a växtföljdsomloppet var skillnaderna i skörd mellan de båda ytorna ganska
stora för att sedan helt utjämnas. Dessa skördar har inte medtagits i redovisade avkastningssiffror utan endast skördarna från de
större, av lysimetrarna helt opåverkade
skördeytorna.
Tyvärr har dessa Uhlen-lysimetrar inte
fungerat på ett tillfredsställande sätt. Av skäl
som det inte gått att klarlägga har de uppmätta mängderna utlakningsvatten uppgått till
orealistiska värden. Dessutom har skillnaderna mellan de enskilda lysimetrarna varit
mycket stora. Något ytvatten som skulle kunna rinna ner i lysimetrarna har praktiskt taget
aldrig förekommit i försöksfältet. För att utröna om grundvattenståndet skulle kunna bli
så högt att vatten kan rinna över kanterna på
lysimetrarna placerades hösten 1982 särskilda grundvattenståndsrör i nära anslutning till
dem.
Grundvattenståndet avlästes varje månad
under en tioårsperiod. Vid enstaka tillfällen
visade det sig att grundvattenytan kunde ligga över kanten på lysimetrarna. Detta skedde
dock endast för lysimetrarna i odlingssystem
5 och 6, dvs de som ligger nederst i fältet, men
aldrig för övriga. Eftersom de högsta avrinningssiffrorna förutom i odlingssystem 6 ock-
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så förekommer i 2 och 4 är ett inflöde av grundvatten inte någon förklaring till den höga avrinningen liksom inte heller den svaga lutningen på försöksfältet från söder mot norr.
Det är tänkbart att lysimetrarna skadats vid
återfyllnaden och då istället fungerar som
någon slags ”uppsamlingsbrunn”.
I förhoppningen att Uhlen-lysimetrarna så
småningom skulle stabiliseras utfördes särskilt under den första delen av försöksperioden, ett stort antal analyser på innehållet av
NO3-N i det utlakade vattnet. På grund av det
osäkra vattenflödet har dessa analyser mycket begränsade värden och har inte använts i
denna sammanställning.
Under några år har analyser också utförts
på utlakningsvattnets innehåll av fosfor. I
inge t fall har analysvärde na ö ve rstigit analysgränse n dvs < 0,05 mg PO 4-P pe r lite r vatte n.

Härav kan man dra den slutsatsen att utlakningen av fosfor varit mindre än 0,1 kg per ha
och år, dvs försumbar.
Vidare kan man med ledning av alla de
mätningar och observationer som gjorts på
Uhlen-lysimetrarna konstatera att det utom
vid exceptionellt höga nederbördsmängder
inte skett någon avrinning från jordprofilen
under huvuddelen av vegetationsperioden
från månadsskiftet april–maj till månadsskiftet augusti–september.
C-lysime trar

I försöket med olika kalknings- och växtnäringskombinationer har en annan typ av
lysimetrar använts, de s k C-lysimetrarna. De
konstruerades av agronom Pe r Sima , då anställd vid Supra AB. Dessa lysimetrar består
av ett med asfaltfilm tätat cementrör med en
diameter på 1 meter, se figur 2. I botten på
varje rör finns en behållare för uppsamling av
det vatten som utlakas över lysimetern. Detta vatten töms för mätning och provtagning
med hjälp av plastslangar och en sug placerad i den tidigare omnämnda bunkern. En Clysimeter är placerad i varje försöksled i det
västra blocket av försöket. Även dessa lysi-
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metrar är nedgrävda under plogdjup. De har
att döma av de under åren erhållna avrinningssiffrorna fungerat väl med undantag för
lysimeter C1 placerad i det helt ogödslade
försöksledet (A0). Denna lysimeter hamnade
i en svacka varför det blev nödvändigt att här
göra en kompletterande dikning. Detta ledde
i sin tur till att vattnet leddes bort, varför avrinningen genom lysimetern blev betydligt
mindre än genom övriga. En viss påverkan
har också märkts på den närmast liggande
lysimetern, C2. Några värden från dessa båda
lysimetrar har därför inte medtagits i gjorda
sammanställningar.

Försöket med olika odlingssystem
Med odlingssystem avses här olika växtföljder och produktionsinriktning.
Fö rsö ksplan

1981 startade det egentliga försöket med 6
olika odlingssystem. Med utgången av 1998
har tre 6-åriga växtföljdsomlopp genomförts
i samtliga system. Grödorna har varit desamma under båda växtföljdsomloppen utom i
odlingssystem 1 (naturenlig odling), där höstvete ersatt vårvete i det andra växtföljdsomloppet. De sex odlingssystemen omfattar:
1 Naturenlig odling med stallgödsel, men
utan användning av lättlöslig handelsgödsel och växtskyddsmedel. Mekanisk ogräsbekämpning. Alla skörderester nedbrukas.
Växtfö ljd: Korn, vall I, höstvete + ins rödklöver (vårvete), åkerböna + ins rödklöver eller eng rajgräs, potatis, ärter + ins eng rajgräs.
2 Balanserad kreaturslös växtföljd med stor
andel baljväxter utan handelsgödselkväve
och med restriktiva växtskyddsinsatser.
Enbart PK-gödsling. Skörderester nedbrukas.
Växtfö ljd: Korn, vall I (klöver), höstvete,
åkerböna, sockerbetor, ärter.
15
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Figur 2. Den s k C-lysimetern placerad under plogdjup i försöket med olika kalknings- och växtnäringskombinationer. – Lysimetre placed under ploughing depth in the experiment with different input
of lime and N, P and K.

3 Kreatursstark drift med 3-åriga vallar (50%)
samt behovsanpassade växtskyddsinsatser. Fastgödsel- nöt och därefter anpassad
PK-gödsling. Måttlig N-gödsling. Alla
skörderester bortföres.
Växtföljd: Korn, vall I (klöver - lusern - gräs),
vall II, vall III, höstvete, sockerbetor.

5 Monokultur av korn med sådd av ”fånggröda” (vitsenap under senare år eng rajgräs) vartannat år. Enbart handelsgödsel.
Ogräs- och växtskyddsinsatser efter behov. Kornhalmen nedbrukas utom åren
med fånggröda.
Växtfö ljd: Alla år korn.

4 ”Normal” kreatursväxtföljd med 1-årig vall,
kemisk ogräsbekämpning, men i övrigt
något restriktiva växtskyddsinsatser. Flytgödsel – nöt och därefter anpassad PKgödsling. Måttlig N-gödsling. Alla skörderester bortföres utom raps- och höstvetehalmen.
Växtfö ljd: Korn, vall I (klöver - gräs), höstraps, höstvete, havre, sockerbetor.

6 Kreaturslös intensiv drift med för bygden
”normala” kvävegivor och intensivare användning av växtskyddsmedel. Alla skörderester nedbrukas.
Växtfö ljd: Korn, höstraps (vårraps), höstvete, korn, sockerbetor, havre.
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tering i odlingssystem 3 och 0,5 mjölkkor inkl
rekrytering i odlingssystem 4. Dessa beräkningar ligger sedan till grund för mängderna tillförd
stallgödsel. Odlingssystem 1 är anlagt som ett
kreaturslöst system med enbart avsalugrödor
(även vallen) men med inköp av stallgödsel.
Varje odlingssystem omfattar 3 150 m2. Skälet till de stora bruttorutorna var att man i
varje odlingssystem skulle placera tidigare
beskrivna Uhlenlysimetrar under plogdjup.
De höga investeringskostnaderna för detta
tillät inga upprepningar. En nackdel med ett
storparcellförsök av denna typ är att de olika
grödorna inte kan förekomma samtidigt under varje enskilt år och att det inte går att
göra någon statistisk bearbetning. Samtidigt
är de stora bruttoytorna en förutsättning för
en realistisk jordbearbetning exempelvis
ogräsharvning. De redovisade skördarna är
medeltal för 3 skörderutor om vardera 75–120
m2, något olika för olika grödor.
Fältplan: Av figur 1 framgår hur försöket
med olika odlingssystem (R3-0058) placerats
i fältet liksom det nedanför liggande försöket
med olika kalknings- och växtnäringsinsatser
(R3-0059).
Ko ntro llyta: Längre ned i försöksfältet norr
om R3-0059 (se figur 1) anlades redan från
starten en kontrollyta, den s k 0-rutan. Förutom kalkning hösten 1980 med 4,5 ton jordbrukskalk har denna yta inte tillförts stallgödsel, handelsgödsel eller växtskyddsmedel.
1981 besåddes denna del av fältet med en
gräsrik vallfröblandning och har sedan dess
med ett undantag legat i vall. Hösten 1989
plöjdes ytan men såddes på nytt med vall
1990 utan skyddssäd. Vallgrödan på kontrollytan har skördats årligen och skördeprodukterna har med något undantag bortförts. Denna kontrollyta har fått representera utgångsläget på försöksplatsen och använts för olika
jämförande analyser.
Gö dslinge n

Hösten 1980 kalkades odlingssystem 2–6 med
4,5 ton jordbrukskalk eller 2070 kg CaO per
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ha, vilket medförde en höjning av pH-värdet
från 5,6 till 6,2–6,5. För odlingssystem 1 ansågs kalkning ej erforderlig av den då ansvarige företrädaren för naturenlig odling. I detta
system genomfördes en kalkning hösten 1985
med 2 500 kg Thomaskalk (ca 45% CaO och
4% Tot-P, varav 90% citronsyrelöslig).
30 ton fast stallgödsel per hektar från nöt
har tillförts två gånger per växtföljd i det kreatursstarka odlingssystemet (3) medan flytgödsel, nöt använts i odlingssystem 4. I odlingssystem 1, som är avsett som ett kreaturslöst system, har stallgödsel – nöt ”inköpts”
två gånger per växtföljd och då spridits till
höstvete och potatis. Då denna gödsel kommer från angränsande jordbruk med konventionell drift har det naturenliga odlingssystemet på detta sätt berikats med växtnäring utanför den egna jordbruksdriften.
I försöket har s k förrådsgödsling med fosfor och kalium tillämpats, innebärande att
gödsling med PK-gödselmedel i första hand
tillförts de mest fosforkrävande grödorna i
resp växtföljd. Gödslingen med kalium har så
långt möjligt reglerats med sammansättningen på använda PK-gödselmedel. Det är dock
behovet av fosfor, som fått bestämma givornas storlek, vilka anpassats efter tillförseln
med stallgödsel och bortförseln med skördeprodukterna. Målsättningen har varit att efter
en viss uppgödsling skall balansen mellan tillförd och bortförd fosfor vara likartad för de
olika odlingssystemen. I odlingssystem 1 har
förutom Thomaskalk 4 ton apatit (råfosfat)
per ha använts hösten 1988 samt 800 kg adularia (1992) och 500 kg Biokali 20 (1997) efter
rekommendationer av de som ansvarat för
planläggningen av detta odlingssystem.
De använda kvävegivorna till de olika grödorna fastställdes i försöksplanen, då försöket startade 1981 med beaktande av tillförseln av stallgödsel, insådder m m. Kalkammonsalpeter före sådd har använts till vårsädesgrödorna och Na-salpeter till sockerbetor
(Pro Beta N 1998). Höstvete, vallar och höstraps har övergödslats med kalksalpeter.
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Växtskydd

Som framgår av försöksplanen skiljer sig de
olika odlingssystemen inte bara när det gäller
grödor och gödsling utan också genom olika
växtskyddsinsatser.
I odlingssystem 1, där inga kemiska bekämpningsmedel använts, har all ogräsbekämpning
genomförts genom ogräsharvning, kupning
(potatis), hackning och handrensning. Ogräsharvningarna har utförts med nätharv och
långfingerharv. Sorter motståndskraftiga mot
olika sjukdomar och nematoder har så långt
möjligt använts.
I odlingssystem 2 med restriktiva växtskyddsinsatser har kemisk ogräsbekämpning
endast använts till en del grödor. Bladlöss har
bekämpats vid behov. Sockerbetorna har här
såtts med 12 frö per meter för solohackning
följt av 1–2 bandsprutningar samt radrensning och handhackning.
I övriga system innehållande sockerbetor
har fälten bredsprutats med jordherbicid före

Bild 2.
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sådd. Sådd till färdigt bestånd med 5,5–5,8 frö
per meter har tillämpats och därefter bandsprutning och radrensning. Skador genom
jordbundna parasiter bl a tusenfotingar gjorde det nödvändigt att så om betorna 1986 i
odlingssystem 3. Hopslagning och kraftig
skorpbildning ledde 1991 till att betorna då
fick sås om i odlingssystem 6.
Växtskyddsinsatserna i odlingssystem 3–5
har förutom kemisk ogräsbekämpning bestått av behovsanpassade åtgärder mot mjöldagg, bladlöss, rapsbaggar och i något fall fritfluga.
Avsikten var från början att s k programmerad växtodling helt skulle tillämpas i odlingssystem 6. Man fann dock tämligen omgående
att detta sätt att bedriva växtodling i dess
mest extrema form, som den tillämpades i vissa delar av Europa, skilde sig allt för mycket
från vårt sätt. Av denna anledning har i odlingssystem 6 endast förebyggande växtskyddsåtgärder satts in i form av s k axbehandling

Försöksfältet med de 6 odlingssystemen och längst ned försöket med olika kalk- och växtnäringsinsatser. – The experimental field wih 6 different cropping systems and at the bottom the
experiment with different input of lime and N, P and K.
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med en fungicid och en insekticid i de olika
stråsädesgrödorna. I övrigt har i huvudsak ett
behovsanpassat växtskydd tillämpats.

Försök med olika växtnäringskombinationer
Nedanför (figur 1) och i omedelbar anslutning
till försöket med olika odlingssystem ligger
ett försök med 12 olika växtnäringskombinationer (R3-0059) enligt följande försöksplan:
Kalkningsled: 0 (Okalkat) 60% Ca – Mättning.
1 Kalkning till 90% Ca – Mättning = 4,5 ton kalkstensmjöl
50% CaO.
PK-led:
0 Ingen PK-tillförsel med handelsgödsel.
1 Dubbelt underhåll tills P-AL
6 och K-AL 12 uppnåtts = 50
P + 120 K. Därefter i princip
enkelt underhåll.
2 Tredubbelt underhåll tills
P-AL 12 och K-AL24 uppnåtts = 75 P + 180 K. Därefter dubbelt underhåll
som riktvärde.
N-led

0 Ingen N-gödsling
1 50% av
”optimala givor”
2 ”Optimala givor”
3 150% av
”optimala givor”

Grödor och kg N per ha
Korn
HVSo Havre vete
raps betor
0

0

0

0

50
100

65
130

65
130

70
140

150

195

195

210

Enligt den av Avd för växtnäringslära från
början uppgjorda försöksplanen skulle sålunda dubbelt underhåll av P och K motsvara en
årlig tillförsel av 50 P och 120 K och ett tredubbelt underhåll 75 P och 180 K. Denna
gödsling skulle tillämpas till P-AL 6 och K-AL
12 resp P-AL 12 och K-AL 24 uppnåtts. Denna

gödsling med PK tillämpades under de första
två växtföljdsomloppen.
Ganska tidigt visade sig en så kraftig gödsling med P och K föga realistisk vare sig ur
ekonomisk synpunkt eller i förhållande till
bortförseln av P och K. Trots den höga skördenivå som snabbt uppnåddes i de mest välgödslade försöksleden inskränkte sig bortförseln till 15–17 kg P per hektar samt 33–35 kg K.
Med anledning av den höga skördenivån fanns
det också anledning ifrågasätta behovet av
att uppnå den angivna målsättningen till P-AL
6 resp 12.
I det tredje växtföljdsomloppet och f o m
1994 ändrades därför planen till:
1 Enkelt underhåll = 16 kg P och 36 kg K
2 Dubbelt underhåll = 32 kg P och 72 kg K
I försöket med olika växtnäringskombinationer tillämpas samma växtföljd och växtskyddsåtgärder som i odlingssystem 6. Dock
har vårraps under alla tre växtföljdsomloppen fått ersätta höstraps. Försöket är utlagt i
2 block med en bruttoyta per parcell på 8 x 40
= 320 m2. I västra delen på det 1:a blocket är
lysimetrar nedgrävda under plogdjup, de tidigare beskrivna C-lysimetrarna.
Även detta försök skördades 1980 som ett
blindförsök. Skörden var här något högre än
i försöket med olika odlingssystem och uppgick till 2 100 kg korn per hektar.

Skörderesultat
På denna särskilt på fosfor starkt utarmad
jord (P-AL 1,0) kunde redan första årets kornskörd höjas från 2500 kg (2) till 5700 kg (6).
Redan under det första växtföljdsomloppet
erhölls i de högst avkastande odlingssystemen hektarskördar av höstvete på 7400 kg
(6), av sockerbetor på 50 ton (6) och av vall
på 9300 kg Ts (3). Att man med måttliga insatser av växtnäring och växtskyddsmedel så
snabbt kunde höja skördarna på en jord vars
19
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”egen produktionsförmåga” uppgick till knappt
2000 kg korn var en överraskning. Delresultat
från Bjärrödsförsöken har tidigare redovisats
(bl a Gesslein S och Jansson S L, 1987, Gesslein S, 1993, 1995 och 1999).
Olika o dlingssyste m

Eftersom enskilda grödor endast förekommer
samtidigt under ett fåtal år i de olika odlingssystemen har skördarna för samtliga grödor
och år redovisats i relation till medelskördarna för M-län. I de fall sådana uppgifter saknats
för mindre förekommande grödor, ex åkerböner och ärter, har skördeuppgifter från i
Skåne utlagda kontraktsodlingar eller fältförsök använts.
I figur 3 redovisas de relativa skördarna för
vart och ett av de tre växtföljdsomloppen och

medeltalen för hela försöksperioden. Den
positiva skördeutveckling som kan skönjas i
o dlingssyste m 1 beror bl a på att höstvete fått
ersätta det vårvete som från början fanns i
planen. En väsentligt förbättrad skörd av potatis under det 3:e omloppet bidrar också till
den positiva utvecklingen. Bäst har vallen klarat den växtnäringsbrist som fanns i detta
odlingssystem. En bidragande orsak till förbättrade skördar i detta odlingssystem måste också tillskrivas den stallgödsel som utifrån tillförts systemet. Med denna har under
de tre växtföljdsomloppen sammanlagt 157
kg P, 609 kg K och 691 kg Total-N tillförts. Den
kraftiga gödslingen med fosfor som Thomaskalk (1985) och råfosfat (1989) har sannolikt
haft liten effekt på skördeutvecklingen trots
en påtaglig höjning av P-AL. Det är sedan

Figur 3. Skördarna i de 3 växtföljdsomloppen och hela försöksperioden i relation till medelskördarna i
M-län (=100). – Yields during 3 periods of rotation and the whole period of experiment in relation
to the average yield of the province (=100).
Relativ skörd %
Relative yield

Odlingssystem – Cropping system
Växtföljdsolm.1 – Period of rotation
Växtföljdsolm.3 – Period of rotation
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länge känt att man med P-AL-metoden fångar
in fosfor tillförd som råfosfat utan att markens
fosforleverans för den skull avsevärt förbättras (Frank 1958, Bertilsson 1982).
I odlingssyste m 2 är det trots avsaknaden av
handelsgödselkväve en i 1:a växtföljdsomloppet förhållandevis god sockerbetsskörd, som
bidragit till det samlade skörderesultatet. Här
liksom i odlingssystem 1 är det vall och höstvete, som klarat sig bäst. Dessa båda grödor
har sannolikt kunnat tillgodogöra sig en del
av den växttillgängliga fosfor, som finns längre ned i markprofilen.
I de båda kreaturshållande odlingssyste me n
3 o ch 4 är det goda vallskördar med upp till
9770 kg Ts per hektar (3), som i första hand
bidragit till den höga skördenivån. Det har
skett trots underskott på kalium och bekräftar vallbaljväxternas goda förmåga att utnyttja mer svårlösliga kaliumkällor i matjord och
alv. Höga skördar har i dessa båda odlingssys-
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tem också erhållits av höstvete och sockerbetor, med betskördar på 55–56 ton per hektar samt 5–6 ton Ts skördad blast. Omsådden
av sockerbetorna 1986 i odlingssystem 3 drog
dock ned det samlade skördeutbytet i det 1:a
växtföljdsomloppet. I odlingssystem 4 har
mycket goda höstrapsskördar erhållits med
upp till 4400 kg per hektar.
Kornskördarna i odlingssyste m 5 (monokultur) har ofta legat under länsmedelskördarna
men framför allt varierat mycket mellan enskilda år. Detta trots att nematodresistenta
sorter genomgående använts. De högsta skördarna av med andra system jämförbara grödor har ofta erhållits i o dlingssyste m 6. Under
2:a växtföljdsomloppet drogs dock skördenivån ned till följd av omsådd av sockerbetor,
låg havreskörd samt att vårraps fick ersätta
höstraps. Allt för sen skörd av förfrukten –
kornet – medförde att höstrapsen inte kunde
sås i tid. Detsamma gällde 1982.

Tabell 3. Skördar av några enskilda grödor, kg per hektar, de år de förekommit samtidigt i olika odlingssystem och växtföljdsomlopp (Vxf). – Yields of some crops, kg pro hectar, during years when
they at the same time has been growing in different cropping system and period of rotation (Vxf).
Gröda och odlingssystem
– Crop and cropping system.
Foderärter – Field peas
1
2
Åkerböner – Broad beans
1
2
Vall I, TS – Ley I
1:a skörd x) – First cutx)
1
2
3
4
Höstvete – Winter wheat
1
2
6
Sockerbetor – Sugar beet
Socker – Sugar - kg/ha
2
6
x)

xx)
xxx)

Vxf 1

Vxf 2

Vxf 3

Medeltal
– Average

1 320
3 200

1 430
1 030

2 330
2 750

1 690
2 330

2 000
3 470

1 530
2 650

2 640
3 250

2 060
3 120

2 890
3 330
4 470
4 520

2 090
2 720
4 400
5 090

4 400
5 150
7 130
8 130

3 130
3 730
5 330
5 910

(1 730)xx)
4 360
7 400

5 410
4 200
7 390

4 300
4 230
7 840

–
4 260
7 540

7 220
8 540

6 170
7 420 xxx)

3 000
9 030

5 460
8 330

Endast 1:a skörd eftersom fler skördar inte alltid tagits i alla system enskilda år. – Only 1st cut as more cuts not
always has been taken in all cropping systems.
Vårvete i 1:a Vxf detta år. – Spring wheat in 1st rotation this year.
Efter omsådd. – After resowing.
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Enskilda grö do r
I tabe ll 3 redovisas skördarna av några enskil-

da grödor i olika växtföljdsomlopp när de
förekommit samma år i två eller flera odlingssystem.
Fo de rärto r o ch åke rbö no r finns endast i
odlingssystem 1 och 2. De har haft svårt att
hävda sig, särskilt ärtorna, men också åkerbönor i odlingssystem 1. Fosforbrist, bladlöss
och hård konkurrens av ogräs har bidragit till
de låga skördarna. I anslutning till sådden av
ärtorna våren 1998 uttogs jordprov för analys
av ärtrotröta. Analysen, som utfördes på Svalöf-Weibull AB (G Engqvist, 1998) visade index
0, dvs att det inte fanns någon smitta av ärtrotröta som delförklaring till den låga avkastningsnivån.
Vallarna har som tidigare nämnts hävdat
sig ganska väl även i odlingssystem 1 och 2.
Detta framgår dock inte av tabellen, då endast
1:a skörden redovisats här eftersom det i 1:a
växtföljdsomloppet endast togs en skörd i
odlingssystem 2. Vid två skördar har vallen i
dessa båda system i medeltal för 2:a och 3:e
växtföljdsomloppen givit 5970 resp 6810 kg Ts
per hektar.
Hö stve te har trots att inget handelsgödselkväve använts givit förhållandevis bra skördar i odlingssystem 1 och 2. Skördarna i
odlingssystem 6 måste betraktas som mycket höga mot bakgrund av de låga P-AL-talen
och att endast 140 kg N använts som handelsgödsel.
So cke rbe to rna har som tidigare anförts
givit mycket goda skördar i odlingssystem 6
liksom också i 3 och 4. Den relativt goda skörden i 1:a växtföljdsomloppet i odlingssystem
2 har erhållits trots att inget handelsgödselkväve tillförts. Under sin långa vegetationsperiod har sockerbetorna kunna utnyttja den
goda tillgången på mineraliserbart kväve,
som särskilt i början av försöksperioden
fanns i Bjärrödsjorden.
Ko rn är den gröda som inlett de tre växtföljdsomloppen i samtliga odlingssystem,
utom 1981 i odlingssystem 1, som då inleddes
22
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med åkerbönor. Korn användes också i blindförsöket 1980. Genom att följa korngrödan
bör man kunna få en viss uppfattning om hur
en enskild gröda påverkats i samtliga odlingssystem. Sedan det beslutats att försöket p g a
brist på medel tills vidare skall läggas i ”malpåse” såddes 1999 korn på hela försöket med
insådd av en klöver-gräsblandning. Inget handelsgödselkväve tillfördes som tidigare i odlingssystem 1 och 2 medan övriga gödslades
lika med 100 kg N per hektar. På hela försöksfältet, alltså detta år även system 1 och 2, utfördes en kemisk ogräsbekämpning, sprutning med mangan samt bekämpning av bladlöss. Motivet för denna lika behandling var att
skapa bästa möjliga förutsättning för en bra
vallgröda när försöket nu läggs i ”malpåse”
samt att så långt möjligt renodla växtnäringseffekter och andra förfruktseffekter på 1999
års korngröda. I odlingssystem 3–6 utlades
också 3 försöksrutor som inte kvävegödslades (0-rutor) vilka skördades separat. Resultaten härav redovisas i tabell 20.
I tabe ll 4 redovisas kornskördarna vid anläggningen av försöket samt som inledningsgröda till vart och ett av de 3 växtföljdsomloppen. Här ges också skörderesultaten för den
enligt ovan behandlade korngrödan under
1999. För att belysa avkastningsnivån i försöket återges i tabellen också årsmedelskördarna för M-län.
Som tidigare påtalats steg kornskördarna
mycket kraftigt redan första försöksåret
(1981) i de odlingssystem som förutom PK
också gödslades med handelsgödselkväve –
60 N (3), 80 N (4), 100 N (6) och 120 N (5) –
samt behandlades med ogräs- och växtskyddsmedel. Liknande effekter förekom
efter 1:a växtföljdsomloppet 1987. De låga
skördarna under 1993 berodde på osedvanligt låga nederbördsmängder under mars,
april, maj och halva juni, 46 mm mot ”normalt” 145 mm. Den ogynnsamma väderleken
medförde också en ovanligt stor spridning av
resultaten och höga medelfel. Mycket höga
nederbördsmängder under juli (185 mm) gyn-
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Tabell 4. Kornskördarna vid anläggningen (1980) samt 1981, 1987, 1993 och 1999. –Yields of barley on the
establishment 1980 and during different years.

Odlingssystem
– Cropping
system

Kärnskörd kg per hektar. – Grain pro hectar.
Vid anläggningen
1980 (blindförsök)
1981
1987
1993
– (blind trial)

1
2
3
4
5
6
Länsmedelskörd
– Average yield
of the province
x)

1999
(efter samma ogräs- och
växtskyddsbehandling)
(after the same weed –
and plant protection in
all cropping system)

1 770
1 870
1 900
1 780
1 640
1 930

2 510
5 060
4 670
4 850
5 720

2 610
2 980
3 450
4 140
3 690
4 610

2 600
2 210
3 900
2 730
2 570
4 200

4 410
3 830
6 260
5 930
4 490
5 690

3 970

4 330

4 150

4 810

5 220

x)

Åkerböna – Broad bean

nade vallinsådderna i berörda odlingssystem
samtidigt som korngrödan missgynnades.
Trots att samtliga odlingssystem under
1999 behandlades med kemiska växtskyddsmedel kvarstår betydande skillnader i avkastning mellan de odlingssystem som får handelsgödselkväve och de som inte får detta (1
och 2). Som tidigare påtalats är kornskördarna många år låga i odlingssystem 5 (monokultur), så också 1999. Här förekommer också de största skördevariationerna mellan enskilda år.
I förebyggande syfte utfördes 1981 en undersökning av ne mato de r på försöksfältet. I
samtliga odlingssystem uttogs på våren 4
matjordsprov per system som sedan analyserades på Alnarp vid dåvarande Inst för växtoch skogsskydd. Förekomsten av såväl cystnematoder som frittlevande nematoder undersöktes (Andersson 1981). Endast en art
cystnematoder påträffades, nämligen klövercystnematoden, Heterodera trifolii, dock i
mycket ringa omfattning, 0,3–1,0 ägg per
gram jord. Av frittlevande nematoder förekom ett flertal arter, dock inga som vid dåvarande frekvens kunde anses hämma de bli-

vande grödorna i de olika odlingssystemen.
1987 och efter 1:a växtföljdsomloppet utfördes en liknande undersökning som sedermera utmynnade i ett examensarbete (Bohlin
S och Karlebratt H, 1989). I motsats till 1981
fann man nu havrecystnematod – Heterodera
avenae – i odlingssystem 5 men inte i övriga.
Förekomsten var dock liten och nematoden
fanns endast i 1 av de 4 provytorna. Den ringa
förekomsten av klövercystnematod hade
minskat ytterligare utom i odlingssystem 3. I
övrigt konstaterades att det totala antalet
nematoder per 250 g jord minskat från ca
5 500 år 1981 till ca 3 300 år 1987. Denna nedgång kan bero på ett flertal faktorer som inte
direkt kan hänföras till enskilda odlingssystem. Tolkningen av resultaten försvåras också av att antalet nematoder minskar med
ökad lerhalt och att lerhalten som tidigare
visats är lägre i odlingssystem 1 och 2 än längre ned i försöksfältet. Det mest intressanta vid
1987 års nematodundersökning var att man
på Bjärröd då fann flera arter nematoder som
tidigare inte påvisats i landet.
Som tidigare nämnts har nematodresistenta kornsorter genomgående använts på Bjär23
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röd. Efter 7 års monokultur av korn har enligt
den gjorda nematodundersökningen inget
framkommit som tyder på att den ibland låga
och ofta ojämna kornskörden i odlingssystem
5 beror på angrepp av havrecystnematoder.
Om detta också gäller för det 2:a och 3:e växtföljdsomloppet kan dock inte avgöras, eftersom det hittills av ekonomiska skäl inte gått
att genomföra senare nematodinventeringar.
Växtnäringe n o ch skö rdarna

Även i försöket med olika kalknings- och växtnäringskombinationer uppnåddes redan under det första växtföljdsomloppet höga skördar av exempelvis höstvete 1983 på 7 900 kg
per hektar och av sockerbetor 1985 på upp
till 55 ton betor. Den samlade effekten av olika
gödslingsåtgärder under de tre växtföljdsomloppen framgår av tabe ll 5. Resultaten
redovisas här som relativtal i förhållande till
det helt ogödslade försöksledet men också i
relation till länsmedelskördarna.
De olika grödorna har reagerat mycket olika
på insatta gödslingsåtgärder. Sålunda har
höstvete givit mycket stora skördeökningar
för enbart kvävegödsling medan övriga grödor och särskilt sockerbetor och vårraps
varit mer beroende av PK-gödsling. Exempel
på hur olika grödor på denna på växtnäring
utarmade jord reagerat för olika gödslings-
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insatser återges i figur 4. Bland annat ser man
här att sockerbetorna varit helt beroende av
PK-gödsling liksom också att effekterna av
kvävegödsling i denna gröda förstärkts med
ökad tillförsel av PK. De tydliga samspelseffekter som här framträder liksom också i
andra grödor visar på nödvändigheten av en
allsidig gödsling. Det som i detta försök redovisas som PK-effekter kan till övervägande del
hänföras till fosforeffekter. Detta har bl a kunnat visas genom ett annat försök som 1980 utlades på ett angränsande skifte på Bjärröd,
det s k Supra-försöket (Warlin B, 1987, Bertilsson G, 1995) och där man skilt på P och K.
Även effekterna av den kalkning med 4,5
ton kalkstensmjöl som gjordes vid anläggningen i alla försöksled utom tre har varit
olika för olika grödor. Vid enbart kvävegödsling har kalkningseffekterna varit negativa i
alla grödor utom vårraps. Vid en allsidig gödsling med N och PK har kalkningen haft påtagliga effekter i sockerbetor, vårraps och havre
men däremot inga eller mycket osäkra effekter i korn och höstvete.
Hur jordens egen produktionsförmåga ytterligare avtagit samt skillnader mellan grödor illustreras i figur 5. Här har skördarna i det
helt ogödslade försöksledet (A) satts i relation till G-ledet (100) med 2 N + 1 PK + CaO.

Tabell 5. Gödslingseffekter under 18 år (1981 – 1998) – Effects of fertilizing during 18 years.
Gödsling – Fertilizing

Helt utan gödsling – Without any fertilizer
Enbart kvävegödsling = 2 N med eller utan kalkning
– Only nitrogen = 2 N with or without lime
Med kalkning och PK-gödsling:
– With lime and PK-fertilizer:
Utan kväve – Without nitrogen
Låg kvävegiva (1 N) – Low nitrogen dose (1N)
”Normal” kvävegiva (2 N) – ”Normal” nitrogen dose (2 N)
Hög kvävegiva (3 N) – High nitrogen dose (3 N)
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Relativa skördar
– Relative yields

I relation till medelskördarna
i M-län (=100)
– Relation to average yields
of the province (=100)

100

44

167

66

216
314
367
374

69
99
115
115
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Figur 4.
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Inverkan av olika växtnäringsinsatser på skörden av höstvete och sockerbetor (socker). Medeltal
1981–98. – Influence of different amounts of plant nutrient on the yield of winter wheat and sugar
beet (suger pro hectar). Mean value 1981–98.

N
PK

0
0

2
0

0
1

1
1

2
1

3
1

0
2

1
2

2
2

3
2

Figur 5. Skörden av olika grödor och år i det helt ogödslade försöksledet (A) i relation till G-ledet med
2N+1PK+CaO. – Yields of different crops and year without fertilizing in relation to the experimental treatment G with 2N+1PK+CaO (=100).
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Vr Hv Ko Sb Ha Ko Vr Hv Ko Sb Ha Ko Vr Hv Ko Sb Ha
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Några kvalitetsegenskaper
Ko rn

Bristen på lättlösligt kväve och växttillgänglig
fosfor när försöket startade 1980 och 1981
framgår av tabe ll 6. De låga proteinhalterna i
kornkärnan kvarstår under hela försöksperioden i odlingssystem 1 och 2. Däremot ökar
innehållet av fosfor till för kornkärnan normala halter i samtliga odlingssystem. Sambandet
mellan kvävegödsling och proteinhalt framgår klart av de högre proteinhalterna i odlingssystem 5 och 6, där kornet fått 120 resp 100 kg
N i handelsgödsel mot 60 resp 80 kg i odlingssystem 3 och 4.
Hö stve te

Under våren 1996 genomförde Avd för odling
och växtproduktkvalitet vid SLU på Alnarp
(Svensson G, 1996) en kvalitetsundersökning
på höstvete från odlingssystem 1, 2 och 6.
Några av resultaten härifrån redovisas i tabe ll
7.

Undersökningen, som i huvudsak genomfördes vid Cereallaboratoriet i Svalöv, visar
enligt G Svensson bl a följande:
– Bristen på handelsgödselkväve i odlingssystem 1 och 2 har medfört ca 2% lägre
proteinhalt än i odlingssystem 6.
– Skillnaderna i glutenhalt var ytterligare
något större men är något låg också i
odlingssystem 6.
– Zelenytalet, som är ett mått på innehåller
av protein och proteinets kvalitet, är under
minigränsen (20) i odlingssystem 1 och 2.
– Mjölutbytet är något lägre i systemen utan
handelsgödselkväve.
– Falltalen, som här inte redovisas var efter
den torra och varma eftersommaren 1995
tillfredsställande i alla system.
– Brödvolymen blev mycket låg i vetet från
odlingssystem 1 och 2 och medförde en
otillfredsställande brödform. Bröden jäste

Tabell 6. Proteinhalt och halten fosfor i kornkärnan – olika odlingssystem och år. – Content of protein and
phosphorus in barley grain – different cropping system and year.
Odlingssystem
– Cropping system

Proteinhalt i kärnan, %
– Protein content in the grain, %

1
2
3
4
5
6

P i kärnan, % av TS
– P in the grain, %

1980

1981

1987

1993

1980

1981

1987

1993

9,7
9,2
10,0
10,4
10,4
9,9

–
7,1
7,4
8,1
9,9
9,5

9,2
9,2
11,3
11,4
13,2
12,2

9,6
9,1
11,0
11,2
13,2
12,6

0,18
0,17
0,17
0,18
0,17
0,17

–
0,34
0,33
0,33
0,31
0,30

0,47
0,46
0,48
0,46
0,47
0,48

0,43
0,44
0,39
0,34
0,35
0,35

x)

x)

x) Åkerbönor – Broad beans
Tabell 7. Några kvalitetsegenskaper hos höstvete från tre odlingssystem 1995 (G Svensson 1996). – Some
characteristics of quality in winter wheat from three cropping system 1995.
Odlingssystem
– Cropping
system

Skörd
Kg/ha
– Yield

1
2
6

4 300
4 230
7 840
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Protein Glutenhalt i våt Ts
%
– Content of gluten
in wet Ts
9,1
8,9
11,2

17,3
17,2
24,6

Zelenytal
18
17
35

Mjölutbyte
– Yield of flour
%
67
67
70

Brödvolym
– Bread volume
Me
Rel tal
701
666
918

76
73
100
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inte upp och fick ett mycket negativt utseende.
Dessa resultat erhölls vid den industribakningsteknik med intensiv knådning och hög
slutjäsningstemperatur som användes. Ett
senare test med betydligt mildare behandling
av degen och s k ”hemmabakning” visade att
det gick att få lika bra bakningsresultat av
vete från odlingssystem 1 och 2 som från 6.
Liknande resultat har erhållits från proteinhaltsbestämningar och bakningsundersökningar på höstvete från försöket med olika
odlingsformer på Bollerup. (Svensson G,
1999, Gunnarsson A, 1996, 1999).
Utöver här redovisade detaljundersökning
kan konstateras att de höga skördarna i relation till använda kvävegivor medfört förhållandevis låga proteinhalter under flertalet år
i odlingssystem 3, 4 och 6. Någon ”proteingödsling” har inte tillämpats i försöket.
So cke rbe to r

En mer detaljerad beskrivning av hur sockerbetornas kvalitet påverkats i de olika odlingssystemen och vid olika gödslingsinsatser har
för de två första växtföljdsomloppen lämnats
i en redogörelse till Stiftelsen Svensk Sockerbetsforskning (Gesslein S, 1997). I tabe ll 8 ges
här ett sammandrag av dessa kvalitetsundersökningar.
So cke rhalte n varierar med årsmånen men
också med bl a plantantal (betstorlek), ”mognadsgrad” och kvävetillgång. Avvikelserna
från de i tabellen redovisade medeltalen är

vissa år betydande. Låg sockerhalt, 16,2%,
förekom under det 3:e växtföljdsomloppet i
odlingssystem 2. Den låga skörden ledde detta år till ett överskott på lättillgängligt kväve.
Sålunda uppgick mängden mineralkväve i
markprofilen hösten 1997 efter betskörden till
86 kg N per hektar mot 27 kg i odlingssystem
6, där sockerhalten var 18,4%. Överskottet på
kväve medförde också ett högre blåtal. Omsådderna 1986 i odlingssystem 3 och 1991 i
odlingssystem 6 ledde till lägre sockerhalt
och lägre sockerskörd.
I sin betodling bör man sträva efter ett
plantantal på 85 000–95 000 plantor per hektar. Med små avvikelser har detta mål uppnåtts under alla år i de olika odlingssystemen.
Blåtale t är ett mått på betans innehåll av
fria aminosyror uttryckt i mg kväve per 100
gram beta. Ett normalt blåtal ligger omkring
25. Ett högt blåtal försvårar kristallisationen
av socker och ökar den del av sockret som
blir kvar i melassen. I samtliga odlingssystem
och år har blåtalen varit godtagbara, även om
skillnader förekommit på grund av bl a kväveöverskott.
Liksom ett högt blåtal försvårar ett högt K
+ Na-värde kristallisationen och för båda dessa
parametrar gäller att ju lägre värden desto
bättre kvalitet. Normala värden på K + Na ligger mellan 4 och 7 med ett medelvärde på 5,5.
Fullt godtagbara K + Na-värden har erhållits
under försöksperioden i alla odlingssystem.
Numera är såväl blåtal som K + Na-värdet
betalningsgrundande.

Tabell 8. Några kvalitetsegenskaper hos sockerbetor i de olika odlingssystemen. – Some characteristics
of quality of sugar beets in different cropping system.
Odlingssystem
Rel sockerskörd
Sockerhalt
– Croppingsystem – Rel yield of sugar – Sugar content
M-län = 100
%
2
3
4
6

71
112
113
108

17,3
17,2
17,3
17,4

Plantantal
Blåtal
– Number of plants – Blue number
1 000/ha
mg/100 g betor
887
962
925
900

15
18
18
19

K + Na
mekv/100 g
betor
4,46
4,83
5,37
5,01
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Matpo tatis

Denna gröda förekommer bara i odlingssystem 1. I tabe ll 9 redovisas såväl skördar som
andel i olika storleksklasser och antal felenheter. De senare har bestämts genom vägledande SMAK-analyser efter ca tre månaders
lagring.
Sorterna har valts med ledning av gällande
rekommendationer för ekoodling under respektive år. Bristen på växtnäring och då särskilt på fosfor har medfört mycket låga potatisskördar och en stor andel småpotatis
under de två första växtföljdsomloppen. Däremot steg skörden betydligt under det sista
omloppet liksom andelen stora knölar. Den
låga torrsubstanshalten i Grata under det 1:a
växtföljdsomloppet tyder på ofullständig mognad vid skörden. Relativt sen sättning efter
stallgödselspridning och vårplöjning bidrog
till den sena utvecklingen.
Skador av knäpparlarver samt stjälkbakterios var starkt bidragande orsaker till antalet
felenheter i det första omloppet. Även i 2:a
och 3:e växtföljdsomloppen förekom larvskador och stjälkbakterios. Något brunröta fanns
i de två första växtföljdsomloppen men inte i
det tredje. Här fanns i stället inslag av phomaröta. Kokningsfelen i det 3:e omloppet beror
i första hand på svag mörkfärgning och sönderkokning.
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Täckningsbidrag
För varje gröda och år har täckningsbidrag i
kronor per hektar beräknats. Så länge den
tidigare lantbruksnämnden årligen upprättade grundkalkyler har dessa använts som bas
och därefter hushållningssällskapets produktionsgrenskalkyler avsedda för en gårdsstorlek på 40–50 hektar i mellanskåne. Härutöver
har följande förutsättningar använts:
Egen skördetröska (alla)
Lejd sprutning (2–6)

Tabell 10. Täckningsbidrag i kronor per hektar
och år. Medeltal för 3 växtföljdsomlopp
(18 år). – Gross margin (TB1 and TB2)
kronor pro hectar and year. Average for
3 periods of rotation (18 years).
Odlingssystem
– Cropping
system

Kronor per hektar
TB 1

1

2 266

2
3
4
5
6

1 492
4 562
4 833
1 464
3 820

TB 2
(-316)

339 (-2 260)
73
2 721
3 330
306
2 644

Tabell 9. Skörd och kvalitet på matpotatisen i odlingssystem 1.
– Yield and quality of potato for human consumption in cropping system number 1.
Skörd och kvalitet –Yield and quality
Sort – Variety
Skörd, brutto dt per ha – Gross yield dt pro ha
Relation till medelskörden i M-län (= 100)
– Relation to average yield of the province - M
Ts-halt – Dry matter content %
Storlekssortering – Size %
< 35 mm
35–55 mm
> 55 mm
Kokningsfel – Cooking defects
Övriga fel – Other defects
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Växtföljdsomlopp – Period of rotation
1
2
3
Grata
168

Herta
153

Ovatio
289

39
21,2

43
24,3

67
24,7

8
84
8
4
21

8
75
17
1
14

1
59
40
9
12
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Lejd betupptagning (2, 3, 4 och 6)
Lejd potatisupptagning (1)
Egna vallskördemaskiner (1, 2, 3 och 4)
Lejd stallgödselspridning (1, 3 och 4)
Lejd torkning (alla)
Insatser i form av maskiner och arbete som
varit specifika för ett odlingssystem, exempelvis radrensning, extra sådd och harvning,
handhackning, skörd av halm och blast har
direkt belastat resp gröda. Så långt möjligt
har olika kvalitetsfaktorer beaktats vid prissättningen av skördeprodukterna. De arealersättningar och stöd till ekoodling (1) som
tillkommit under det sista växtföljdsomloppet har medtagits. För odlingssystem 1 har
ett prispåslag på 33–50 % påförts alla grödor
utom vallgrödan. Som tidigare påtalats har
detta odlingssystem från början anlagts som
en kreaturslös driftsform med försäljning av
vallskörd och inköp av stallgödsel. Spridningskostnader och stallgödselns växtnäringsvär-

de har belastat kostnadssidan. Effekterna av
stallgödselns innehåll av NH4-N i förhållande
till spridningstidpunkten har beaktats. Såväl
TB1 exkl arbetskostnader som TB2 inklusive
arbetskostnader finns framräknade. Här redovisade TB1 skall täcka kostnader för vanligt
arbete, räntor och avskrivning på basmaskiner, markkostnader (arrende), underhåll av
mark, byggnader och basmaskiner samt alla
andra fasta kostnader på en gård av angiven
storleksordning. I TB2 har en skälig ersättning
för eget arbete upptagits som en rörlig kostnad efter en för resp. år beräknad timkostnad
i de använda grundkalkylerna.
Täckningsbidragen varierar mycket mellan
olika år, grödor och odlingssystem. De i tabe ll
10 redovisade medelvärdena belyser möjligheterna att med olika sätt att bedriva växtodling under en längre tidsperiod uppnå erforderlig täckning av fasta kostnader på en
tidigare inte uppgödslad jord. Hur täckningsbidragen varierat mellan olika växtföljdsomlopp framgår av figur 6, här endast redovisat
som TB2. För enskilda grödor erhölls de hög-

Figur 6. Täckningsbidrag (TB2) i kronor per hektar för olika odlingssystem och växtföljdsomlopp.
– Gross margin (TB2), kronor pro hectar, of different cropping system and period of rotation.

Odlingssystem – Cropping system
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sta täckningsbidragen i 1:a växtföljdsomloppet av sockerbetor (4 och 6) i 2:a av sockerbetor (3 och 4), och höstraps (4). Här gav
sockerbetorna p g a omsådd och trots en
skörd på 44,6 ton ett dåligt täckningsbidrag
i odlingssystem 6. I 3:e växtföljdsomloppet
har de högsta täckningsbidragen erhållits av
sockerbetor (3, 4 och 6) samt potatis (1). De
inom ( ) angivna värdena i tabe ll 10 för odlingssystem 1 är avsedda att belysa vilka TB
som skulle ha erhållits om samma priser och
arealersättningar gällt som för övriga odlingssystem.

Daggmaskar och markrespiration
Efter första och andra växtföljdsomloppen
gjordes vid Ekologiska Institutionen på Lunds
universitet (Gunnarsson T, 1988 och Nilsson
P o Sjögren M, 1994) en undersökning av
daggmaskfaunans sammansättning, abundans
och biomassa samt markrespiration. Undersökningen utfördes i stubben efter skörden av
den korngröda som 1987 och 1993 inledde ett
nytt växtföljdsomlopp i alla odlingssystem.
Som jämförelse analyserades också prover
från den s k 0-rutan (kontrollytan).
På 30 slumpvis utlagda ytor om vardera
0,25 m2 räknades och insamlades de daggmaskar, som med hjälp av 10 liter 0,25 % formaldehydlösning kröp upp till markytan. I 0rutan inskränktes provtagningen till 20 slumpvis uttagna platser. Efter insamlingen dödades och konserverades maskarna i 70% etanol för vidare bestämningar på laboratorium.
Efter artbestämningar delades maskarna upp
i adulta, subadulta, stor och liten juvinal varefter de räknades. Daggmaskarna vägdes artvis från varje provtagningsyta efter en minuts
torkning på filtrerpapper. Ett sammandrag av
en del av de erhållna resultaten återges i figur
7 o ch 8.

Vid båda undersökningstillfällena fann man
åtta arter av daggmask. Utom på 0-rutan samt
30
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odlingssystem 5 och 6 var dock antalet arter
mindre 1993. Mängden daggmaskar och biomassa var störst i 0-rutan, dvs den del av fältet som i huvudsak legat i vall sedan 1982 och
som inte ”störts” av upprepad jordbearbetning. Antalet daggmaskar i 0-rutan uppgick
1987 till 428 per m2, vilket anses vara mycket
högt. Enligt refererade litteraturkällor är det
mycket sällan som antalet överstiger 400 i
Nordeuropa.
Det totala antalet daggmaskar och mängden biomassa hade 1993 minskat med 33%
sedan 1987 på alla ytor utom i odlingssystem
6. Skillnaderna från ett år till ett annat kan
enligt rapporten bero på klimatförhållanden.
I de olika odlingssystemen har antalet
daggmaskar vid båda undersökningstillfällena varit störst i odlingssystem 6 (kreaturslös
intensiv drift). Mängden biomassa har däremot varit något större i odlingssystem 3
(kreatursstark drift) och odlingssystem 1 (naturenlig odling) än i odlingssystem 6. De växtskyddsåtgärder som använts i de olika odlingssystemen på Bjärröd har inte haft någon
bestående effekt på daggmaskarnas biomassa efter två växtföljdsomlopp, dvs 13 år inklusive korngrödan 1993.
Som e n sammanfattning av daggmaskunde rsö kninge n 1987 o ch 1993 kan man ko nstate ra
att användninge n av o lika gö dse lme de l o ch
o lika växtskyddsåtgärde r dittills inte haft några
signifikanta e ffe kte r på daggmaskarnas bio massa i de o lika o dlingssyste me n.

I omedelbar anslutning till undersökningen
av daggmaskar uttogs 1987 och 1993 jordprov
för bestämning av markrespirationen i de 6
odlingssystemen liksom också i 0-rutan. Från
varje odlingssystem uttogs slumpvis 10 borrprov på ca 0,5 l jord. Proven förvarades vid 6˚C
i avvaktan på respirationsmätning. 10 g jord,
rensad från stenar och rötter, hälldes i 300 ml
bruna respirationsflaskor, skakades i 15 sek,
genomluftades med ren luft och förslöts med
membrankork. 1 ml gasprov togs från varje
flaska och begynnelsehalten av CO2 mättes på
gaskromatografi. Därefter förvarades prov-
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Figur 7. Antal daggmaskar per m2 1987 och 1993. Staplar med olika bokstavsbeteckningar inom resp år
markerar att skillnaderna är signifikativa. (1987 p=<0,05, 1993 p=0,0001) – Number of earthworms
pro m2 1987 and 1993. Piles with different letters indicates significant divergences within the
year respectively (1987 p=<0,05, 1993 p=0,0001).

Odlingssystem – Cropping system

Figur 8. Biomassa (våtvikt) av daggmaskar i gram per m2 1987 och 1993. Staplar med olika bokstavsbeteckning inom resp år markerar att skillnaderna är signifikativa (1997 p=<0,05, 1993 p=0,0001).
– Biomass (wet-weight) of eartworms, gram pro m2 1987 och 1993. Piles with different letters indicates significant divergence within the year respectively (1987 p=<0,05, 1993 p=0,0001).

Odlingssystem – Cropping system

flaskorna mörkt vid 12˚C i ca 24 timmar, varefter CO2-halten mättes på nytt. Proverna torkades vid 105˚C till konstant vikt och vägdes.
Markrespirationen beräknades som mängden
bildad CO2 per timme och gram torr jord. Resultaten från dessa undersökningar redovisas
i figur 9. Eftersom respirationen är ett mått på
den sammanlagda effekten av kortsiktig och

långsiktig omsättning är 24 timmar en kort tid
för att mäta denna. Mer omfattande respirationsförsök tyder på att man med längre
mättider kan få säkrare mått på C-mineralisering samtidigt som det då också går att mäta
N-mineraliseringen.
Vid båda undersökningstillfällena var markrespirationen vid de mätmetoder som här till31
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Figur 9. Markrespirationen beräknad som mängden bildad koldioxid per timme och gram torr jord (TS)
1987 och 1993. Staplar med olika bokstavsbeteckningar inom respektive år markerar att skillnaderna är signifikativa. (1987 p=<0,05, 1993 p=0,0001). – Soil respiration calculated as the amount
of carbon dioxide pro hour and gram of dry soil (dry matter) 1987 and 1993. Piles with different
letters indicates significant divergences within the year respectively (1987 p=<0,05, 1993
p=0,0001).

Odlingssystem – Cropping system

lämpats särskilt hög i 0-rutan. Hög var den
också i odlingssystem 3 med kraftig användning av stallgödsel och 3-åriga vallar samt i
växtföljden med kreaturslös intensiv drift –
odlingssystem 6 – och nedbrukning av alla
skörderester. Skillnaderna mellan olika odlingssystem var något större 1993 än 1987,
vilket möjligen kan tolkas så att skillnader i
markens biologiska aktivitet mellan olika sätt
att bedriva jordbruk ökat med tiden. Båda
åren var markrespirationen lägst i odlingssystem 5 (monokultur av korn).
Sammanfattningsvis kan man ko nstate ra att
skillnade rna i markre spiration, som e tt mått på
de n biologiska aktivite te n i jorde n e fte r 1:a re sp
2:a växtfö ljdso mlo ppe t inte är av de n sto rle kso rdninge n att man härav e fte r 13 år kan dra
några säkra slutsatse r o m att sätte t att be driva
jo rdbruk ( de o lika o dlingssyste me n) påve rkat
de n bio lo giska aktivite te n i marke n.

Fullständiga rapporter till här redovisade
undersökningar finns som bilagor till de slutrapporter för projekt SV109 och SV143 som
lämnats till Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, (Gesslein S, 1991 och 1995).
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Ogräsfloran och dess förändringar
Fö rstudie r

Innan försöken lades ut genomfördes 1978 en
inventering av floran på Bjärröd av en studerande vid Växtekologiska institutionen på
Lunds universitet (Bergendorff, 1978). Efter
ett över hela gården utlagt koordinatsystem
räknades alla arter på ett stort antal provytor
om vardera 1 m2. Förutom antalet bestämdes
de olika arternas täckningsgrad efter en 5-gradig skala. Dessutom inventerades floran runt
gårdens gränser och ett öppet avloppsdike
som löpte snett över gården. Värdet av inventeringen begränsas något av att den gjordes i
mitten på augusti, då en del tidigt utvecklade
arter kan ha försvunnit. Detta år odlades korn
med och utan insådd på en stor del av åkerarealen. Där försöksfältet sedermera blev placerat var det vall.
I kornåkern hittade man 55 arter inklusive
vallbaljväxter och vallgräs. I åkerkanterna
påträffades ytterligare 63 arter. Motsvarande
antal i vallen var 44 i åkern och ytterligare 56
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i kanterna. Till de mest dominerande arterna
i kornåkern hörde svinmålla, hampdån, maskros, åkerbinda, åkertistel, åkermolke (fettistel), knölklocka, kvickrot, rölleka, revormstörel, jordrök, trampört, pilört, åkersenap,
våtarv och åkerspergel. I vallen förekom också mycket hönsarv, brunört, penningört,
åkerveronika och åkerviol.
Avsikten med uppdraget var att motsvarande inventering skulle göras på några skiften
på angränsande Bjärsjölagård med konventionell jordbruksdrift. Tyvärr blev detta inte
genomfört i tid utan jämförelsen inskränkte
sig till några stickprov på angränsande grannmarker. Härav drogs dock den slutsatsen att
ogräsfloran på Bjärröd var mycket stor.
Ogräsräkningar

Alla år har ogräsräkningar genomförts på
slumpvis utlagda, 5–8 provytor per odlingssystem. Sådana räkningar har utförts såväl
före som efter mekaniska respektive kemiska
ogräsbekämpningar. Vid det sista räknetillfället har ogräsen också vägts. I vallarna har
ogräsförekomsten bestämts i anslutning till
den botaniska analys, som utförts efter varje
vallskörd.
Den artrikedom som fanns på Bjärröd enligt den genomförda förstudien kunde väl
dokumenteras vid de ogräsräkningar som
genomfördes under det första försöksåret
1981. I de olika odlingssystemen fanns då 14–
18 olika ogräsarter, varav en del dock i ett fåtal exemplar. Mest förekom pilört, svinmålla,
åkersenap samt i vissa led åkerspergel.
Fö rändringar me d tide n

Genom att följa korngrödan under de år den
förekommit samtidigt i alla odlingssystemen
kan man få en viss uppfattning om hur ogrästrycket förändrats med tiden. Sedan det beslutats att försöket tills vidare skall läggas i ”malpåse” genomfördes under 1999 som tidigare
beskrivits en likartad kemisk ogräsbekämpning över hela försöket med syfte att bättre
kunna analysera olika efterverkanseffekter.
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Av tabe ll 11 framgår svårigheterna att med
enbart mekaniska åtgärder klara ogräsbekämpningen på ett tillfredsställande sätt.
Trots kompletterande insatser med handhackning och handrensning har ogrästrycket
i odlingssystem 1 blivit mycket stort. Till detta bidrar också svagt utvecklade grödor och
dålig konkurrenskraft. Detsamma kommer
delvis till uttryck i odlingssystem 2 med restriktiva bekämpningsåtgärder och svaga grödor. Särskilt i odlingssystem 3 och 4 med bra
vallar och även i övrigt välutvecklade grödor
har ogrästrycket minskat väsentligt i förhållande till 1 och 2. Detsamma gäller monokulturen av korn (5), vilket delvis kan sammanhänga med att en fånggröda här såddes vartannat år under en stor del av försöksperioden. Detta medförde en extra mekanisk ogräsbekämpning efter kornskörden och sen skörd
av fånggrödan. I det kreaturslösa odlingssystemet med intensiv växtodling (6) har ogrästrycket före bekämpning inte minskat lika
mycket som i 3–5.
Även om det inte varit möjligt att genomföra en ny detaljstudie på det sätt som skedde 1978 kan man skönja vissa förändringar av
ogräsfloran under försöksperioden. Pilört,
svinmålla, åkersenap och åkerspergel hörde
1999 liksom vid starten fortfarande till de vanligaste ogräsen. Samtidigt förekommer en
ökning av sådana mera svårbekämpade ogräs
som revormstörel, åkerbinda, trampört samt
i odlingssystem 1 också åkertistel. Att olika
bekämpningsinsatser, odlingssystem (växtföljder) och växtnäringsinsatser kan påverka
ogräsfloran har bl a beskrivits av Håkansso n
( 1995) .
De grödor som haft svårast att klara konkurrensen från olika ogräs har varit åkerböner och foderärter i odlingssystem 1 och 2.
Den längre tidsåtgången mellan sådd och
uppkomst samt risken för skador begränsar
möjligheterna till en tidig ogräsharvning.
Effekterna av harvningen har i dessa båda
grödor inskränkt sig till 35–50%. Även den
skonsamma kemiska bekämpning som an33
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Tabell 11. Ogräsförekomsten före och efter bekämpning i korngrödan under olika år. – Presence of weed
before and after weed control in barley during different year.
Åtgärd och år
– Control and year

1

2

Odlingssystem – Cropping system
3
4

5

6

41
93
65
57

59
47
61
84

66
104
108
117

25
8
0
0

55
19
0
0

35
42
0
0

33
21
0
0

12
8
0
0

25
10
0
0

25
24
0
0

30
11
0
0

Före, antal/m2:
– Before weed control
number pro m2:
1981
1987
1993
1999

36 *)
710
- **)
968

117
142
279
178

96
128
39
63

Efter, antal/m2:
– After weed control
number pro m2:
1981
1987
1993
1999 ***)

91 *)
536
235
75

173
33
0
31
199
17
0
26

Gram/m2:
1981
1987
1993
1999

162 *)
717
287
31

Åkerböna i odlingssystem 1 detta år. – Broad bean in cropping system 1 this year.
Ingen räkning då harvningen gjordes innan alla ogräs var uppkomna. – No counting as the weed harrowing
has been done before emergence of all weeds.
***) 1999 genomfördes en likartad ogräsbekämpning i samtliga odlingssystem. – 1999 the same weed control was
done in all cropping system.
*)
**)

vänts i odlingssystem 2 har haft begränsad
effekt med 40–70%. Svaga bestånd och även i
övrigt dålig konkurrenskraft har medfört att
kvarvarande ogräs har blivit mycket kraftiga
med vikter på 600 gram per m2 eller mer i
odlingssystem 1 och 150 gram per m2 i odlingssystem 2.
Med omväxlande harvning och kupning –
en gammal och beprövad metod – har det gått
att få bort en stor del av ogräsen i potatisgrödan. Även här har dock kvarvarande ogräs,
ex åkertistel, utvecklats kraftigt. Detsamma
gäller delvis sockerbetorna i odlingssystem 2,
med begränsad kemisk bekämpning.
Minst ogräsproblem har förekommit i slåttervallarna. Detta gäller samtliga odlingssystem med ogräshalter på 1–2 viktsprocent eller mindre. Endast i undantagsfall har större
ogräsfrekvens registrerats. Täta vallar samt
tidiga och upprepade skördetillfällen har här,
34

som i andra sammanhang, dokumenterat vallens goda ogräshämmande effekt.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
när försöken startade på Bjärröd fanns här en
mycket artrik ogräsflora. Kemisk ogräsbekämpning och bra grödor har medfört att
antalet ogräs efter hand minskat i flertalet
odlingssystem. En viss förskjutning mot en
del mera svårbekämpade ogräs förekommer.
I åkerbönor och foderärter har det varit särskilt svårt att bekämpa ogräsen med enbart
ogräsharvningar. Slåttervallarna är den gröda, där minst ogräs förekommit.

Olika växtnäringsämnen i markprofilen
Efter varje växtföljdsomlopp har jordprov
uttagits i skikten 0–30, 30–60 och 60–90 cm
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Bild 3.
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I åkerbönor har det varit svårt att hålla efter ogräset med enbart ogräsharvning. Bilden
visar gränsen mellan odlingssystem 1 och 2. – It has been difficult to control the weed
in broad beans only with weed harrowing. The picture indicates the line between cropping system 1 and 2.

från 5 slumpvis uttagna platser i de olika
odlingssystemen liksom också från den s k 0rutan. Dessa prov har tagits på hösten efter
den korngröda som i samtliga system inleder
ett nytt växtföljdsomlopp. Detta för att så
långt möjligt eliminera de enskilda grödornas
inverkan på jordanalyserna. Proven har analyserats vid Agro-Lab i Kristianstad. Före anläggningen av försöken samt årligen t o m det
andra växtföljdsomloppet har analyser på
pH, P-AL, K-AL och Mg-AL också utförts vid
Avd för Växtnäringslära på matjordsprov,
som utom vid anläggningen togs något grundare i skiktet 0–20 cm.
Fö rändringar i matjo rde n

Att döma av de bestämningar av pH och CaAL som redovisas i tabe ll 12, finns effekterna
av den kalkning som hösten 1980 gjordes till
odlingssystem 2–6 och till 0-rutan fortfarande
kvar efter 19 års odling utom i odlingssystem
2. Tillförseln hösten 1985 av 2,5 ton Thomas-

kalk (1 125 kg CaO) per ha till odlingssystem
1 gav till en början också kalkningseffekter
som dock tycks ha avtagit under det sista
växtföljdsomloppet. Det sämre kalktillståndet
i odlingssystem 1 och 2 kan delvis bero på
den stora andelen baljväxter, som bl a genom
kvävefixering och stort upptag av kalcium
försurar mer än andra grödor. Något liknande
kunde man förväntat sig i odlingssystem 3
med stor andel vallbaljväxter. Här förekommer dock samtidigt en viss basverkan genom
den kraftiga tillförseln av stallgödsel. 1987
och 1993 gjordes också bestämningar av totala halten baskatjoner (S-värdet) i matjorden
och av basutbyteskapaciteten (T-värdet). Därmed kan man räkna fram basmättnadsgraden. Mellan de två mättillfällena hade denna
stigit i odlingssystem 1 från 51% till 83% och
i odlingssystem 6 från 58% till 72% medan den
i odlingssystem 2 sjunkit från 52% till 44%.
Mindre sänkningar förekommer också i odlingssystem 3 och 4 liksom i 0-rutan.
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Tabell 12. Kalktillstånd och olika växtnäringsämnen i matjorden, 1979–99. – pH and different plant nutrient in the top soil, 1979–99.
Odlingssystem och år
– Cropping system and year

pH

P-AL

P-HCl

K-AL

Mg-AL

Ca-AL

1

1979
1987
1993
1999

5,6
5,9
6,3
5,7

1,3
2,9
4,8
3,7

–
30
72
82

4,5
4,9
7,4
8,2

5,0
4,0
7,0
3,0

–
130
240
120

2

1979
1987
1993
1999

5,6
5,9
5,9
5,7

1,0
2,2
2,4
3,4

–
25
54
56

4,7
6,5
9,1
8,8

5,3
3,0
3,0
2,0

–
120
110
90

3

1979
1987
1993
1999

5,7
6,3
6,0
6,3

1,0
3,1
2,6
2,9

–
30
61
56

5,3
7,0
5,7
7,2

7,7
6,0
5,0
2,0

–
190
170
160

4

1979
1987
1993
1999

5,7
6,2
6,0
6,2

0,9
2,3
1,6
1,9

–
28
53
53

6,2
10,1
9,8
10,0

9,5
7,0
8,0
7,0

–
185
180
160

5

1979
1987
1993
1999

5,7
6,2
5,9
6,2

0,7
2,4
1,8
1,8

–
29
56
58

7,0
10,9
13,0
9,7

11,3
9,0
9,0
9,0

–
200
160
160

6

1979
1987
1993
1999

5,4
6,2
6,5
6,2

1,1
2,4
2,5
2,2

–
27
63
58

6,7
9,0
9,0
13,0

8,7
7,0
8,0
7,0

–
170
220
160

0-rutan –
Check area

1979
1987
1993
1999

5,7
6,2
6,4
6,1

1,2
1,9
1,3
1,2

–
25
46
45

4,8
5,2
4,7
9,2

7,1
8,0
7,0
11,0

–
240
240
200

En mindre ökning av P-AL har förekommit
i samtliga odlingssystem. Störst är denna
ökning i odlingssystem 1 och 2. I det förra fallet har de stora mängderna av fosfor som tillförts med Thomaskalk (1985) och Råfosfat
(1989) fångats upp av P-AL analyserna. I odlingssystem 2, som gödslas med PK, beror de
höjda P-AL talen i första hand på låga skördar
och mindre bortförsel. I det kreatursstarka
odlingssystemet 3 med stora stallgödselgivor
har P-AL genomgående varit något högre än i
odlingssystem 4-6. Detta stämmer väl överens
med resultaten i de skånska bördighetsför36

söken (Nilsson L G o Mattsson L, 1993) och anses bero på att det bildas organiska syror vid
stallgödselns omsättning, som kan bidraga till
att lösa ut en del av den bundna fosforn.
I samtliga odlingssystem har den svårlösliga delen av fosfor som registreras som P-HCl
ökat från det 1:a till det 2:a växtföljdsomloppet för att sedan förbli tämligen oförändrad.
På denna på fosfor utarmade jord har tydligen nettotillförseln till en början lett till en
snabbare fastläggning i svårlöslig form enligt
de av Gunnarsso n (1987) från studier av bördighetsförsöken beskrivna halveringstiderna.
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Ett undantag utgör odlingssystem 1 där den
stora tillförseln av svårlöslig fosfor också lett
till att P-HCl fortsatt att öka.
Halten lättlösligt kalium (K-AL) har ökat
något i samtliga odlingssystem. Minst är denna ökning i odlingssystem 3, där den stora
andelen vallbaljväxter och skörden av sockerbetsblast tillsammans medfört en mycket stor
bortförsel av kalium. Halten lättlöslig magnesium (Mg-AL) har minskat något i samtliga
odlingssystem. I odlingssystem 4–6 är halten
Mg-AL fortfarande ganska hög, vilket medfört
att K/Mg kvoterna här samtliga år ligger
under 2,0. Detsamma gäller i hög grad 0-rutan.
Fö rändringar i alve n
Tidigare har i tabe ll 1 analysresultat redo-

visats från de generalprov, som 1979 togs från
olika djup i markprofilen. Härav framgick bl a
att på denna för Mellanskåne ganska typiska
skiffer-urbergsmorän förbättras kalktillståndet väsentligt längre ned i alven. Även tillgången på lättlöslig fosfor ökar något. Jorden
på Bjärröd påminner om den som finns i bördighetsförsöket på Orup (Jansson Sven L,
1975), även om lerhalten där är något lägre
och en viss uppgödsling skett innan detta försök anlades 1957. Liknande jämförelser kan
göras med de markprofiler Fre driksso n (1961)
i början av 1950-talet analyserade på närbelägna Bjärsjölagård.
De under 1987, 1993 och 1999 analyserade
proven visar tydligt att de kalkrikare skikten
i alven finns högre upp i markprofilen ju längre ner på försöksfältet man kommer. Detta
framgår av såväl pH-värdena som analyserna
på Ca-AL. Ur denna synpunkt skiljer sig odlingssystem 5 och 6 samt 0-rutan från ovanför
liggande delar av fältet. Bestickande är också
den kraftigt stigande halten magnesium (MgAL), där ökningen börjar redan f o m odlingssystem 4. Här bör man också beakta att lerhalten stiger längre ned i försöksfältet. Särskilt hög är den i odlingssystem 4. De höga
magnesiumhalterna i odlingssystem 4–6 leder
i sin tur till mycket låga K/Mg kvoter utan att
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det för den skull förekommit någon synbar
kaliumbrist på grödorna.
Några påtagliga förändringar efter de olika
växtföljdsomloppen i de analyserade alvskikten som kan hänföras till enskilda odlingssystem går knappast att påvisa, utom möjligen
en viss höjning av P-AL i det nedersta skiktet
på odlingssystem 6. En liknande tendens förekommer dock i den helt ogödslade 0-rutan
och måste därför betraktas som mycket osäker.
Efter 1:a och 2:a växtföljdsomloppen genomfördes också analyser av P-HCl och K-HCl
i de olika alvskikten. Bortsett från en liten och
osäker höjning av P-HCl från 1:a till 2:a växtföljdsomloppet förekom inga skillnader som
kunde hänföras till de enskilda odlingssystemen. Av denna anledning gjordes inga sådana
analyser efter det tredje växtföljdsomloppet.

Växtnäringsbalanser för fosfor
och kalium
Genom att samtliga skördeprodukter och
skörderester i de fall de bortförts årligen analyserats finns det möjligheter att för i första
hand fosfor och kalium beräkna skillnaderna
mellan tillförsel genom stallgödsel och handelsgödsel samt bortförsel med skördeprodukterna. Dessa växtnäringsbalansberäkningar återfinns i tabe ll 14.
Om man bortser från den mycket kraftiga
gödslingen med fosfor i odlingssystem 1 så
har endast en mindre uppgödsling ägt rum
under försöksperioden i övriga system. I
odlingssystem 2 rör det sig om knappt dubbelt underhåll och i övriga om 40–60% över
underhållsbehovet. Denna uppgödsling har
som tidigare visats medfört en mindre höjning av P-AL i huvudsak lokaliserad till matjorden. Med ledning av matjordsdjupet (30
cm) och den på laboratoriet bestämda volymvikten (1,2) kan man approximativt beräkna
hur stor del av uppgödslingen som i P-AL löslig form återfinnes i kg P per hektar. Sådana
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Tabell 13. Analyser på prover från olika skikt i alven efter vart och ett av de tre växtföljdsomloppen.
– Analysis on samples from different parts of the sub soil after each period of rotation.
Odlingssystem, år och skikt,
– Cropping system,
year and layer, cm
1

1987
1993
1999

2

1987
1993
1999

3

1987
1993
1999

4

1987
1993
1999

5

1987
1993
1999

6

1987
1993
1999

0-rutan
– Check area

1987
1993
1999

38

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

Ca-AL

30–60
60–90
30–60
60–90
30–60
60–90

6,1
5,7
6,4
6,2
5,6
5,9

1,0
1,8
1,8
1,6
1,9
1,8

2,8
4,2
3,4
3,9
2,6
4,2

3
4
3
3
1
1

72
78
93
65
37
64

30–60
60–90
30–60
60–90
30–60
60–90

5,5
5,3
5,8
5,5
5,7
5,4

0,6
1,6
1,4
1,6
1,3
2,0

3,7
4,1
6,7
6,7
4,7
5,0

3
6
2
3
2
2

58
68
52
45
59
64

30–60
60–90
30–60
60–90
30–60
60–90

5,8
5,9
5,9
5,6
6,3
6,1

0,6
1,3
1,1
1,5
2,0
1,3

3,6
4,1
5,0
4,2
4,0
4,3

4
6
3
5
2
5

88
120
83
83
120
130

30–60
60–90
30–60
60–90
30–60
60–90

5,4
5,6
5,8
5,7
5,6
5,5

0,5
0,5
0,8
0,8
1,0
1,0

7,4
7,5
8,3
9,7
7,5
8,7

11
19
15
13
26
14

115
175
180
220
160
130

30–60
60–90
30–60
60–90
30–60
60–90

6,3
7,5
6,1
7,4
7,2
7,5

0,9
2,3
1,2
1,9
1,5
1,9

4,9
5,7
6,7
5,9
5,6
6,0

8
24
10
14
52
51

170
1160
180
520
720
1110

30–60
60–90
30–60
60–90
30–60
60–90

6,1
7,2
6,5
8,1
6,6
7,7

1,0
<0,5
1,0
3,3
1,0
5,0

6,3
6,5
8,3
6,7
5,7
6,6

9
28
10
27
7
19

175
1070
180
1200
150
490

30–60
60–90
30–60
60–90
30–60
60–90

7,0
7,4
6,8
7,3
7,0
7,7

1,4
1,5
1,0
3,5
1,2
2,9

6,0
5,9
2,6
3,6
5,5
4,8

8
50
3
5
5
24

250
1900
120
160
210
1080
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beräkningar redovisas i tabe ll 14 för såväl P
som K. 20–45% av uppgödslingen med fosfor
återfinnes i P-AL löslig form i matjorden i
odlingssystem 2–6. Enligt tidigare till Gunnarsso n (1987) refererade detaljstudier av fosfordynamiken i de skånska bördighetsförsöken
fann han att ca 40% av ökningen av P-AL återfinnes i lättlöslig form, ca 50% i svårlöslig form
och ca 10% som organiskt bunden fosfor. På
skiffer-urbergsmorän av den typ som finns på
Bjärröd är den andel som överförs till svårlöslig oorganisk form större än på baltisk morän.
Samtidigt måste man dock, som Gunnarsson
framhåller, understryka att en omräkning från
P-AL till kg P per hektar kan vara behäftad
med flera felkällor. Hit hör exempelvis de årsmånsvariationer som förekommer för såväl PAL som K-AL. Dessa årsmånsvariationer framkom mycket tydligt vid en tidigare av författaren gjord studie av linjekartering på två gårdar i M-län (Gesslein, 1996). I odlingssystem 1
med stor tillförsel av svårlöslig fosfor åter-

finns endast 12% av uppgödslingen som P-AL
i matjorden. Däremot i motsats till övriga odlingssystem kunde, som redovisats i tabe ll 12,
en fortsatt kraftig höjning av P-HCl här registreras i matjorden utöver den som i samtliga
odlingssystem förekommit tidigare under försöksperioden.
I samtliga odlingssystem har mängden
kalium som K-AL ökat i matjorden. Detta även
i de odlingssystem där bortförseln överstigit
tillförseln med över 800 kg K per hektar under
försöksperioden. Trots den stora bortförseln
har mycket höga skördar av kaliumkrävande
grödor, som baljväxtrika vallar och sockerbetor, erhållits. Detta bekräftar vallbaljväxternas goda förmåga att utnyttja mer svårlösliga
kaliumkällor i matjord och alv. Liknande erfarenheter har framkommit i de skånska bördighetsförsöken. Något samband mellan den
totala nettobalansen av kalium och K-AL har
därför inte framkommit. En tydligare bild av
hur gödslingen påverkat P-AL och K-AL lik-

Tabell 14. Tillförsel med stallgödsel och handelsgödsel samt bortförsel med grödorna av fosfor och kalium under hela försöksperioden (1981–99). – Input with manure and fertilizer and output of
phosphorus and potassium with the crops during the whole experimental period (1981–99).
Odlingssystem
– Cropping
system

Tillförsel
– Input

Kg per hektar
Fosfor – Phosphorus
BortDiff Förändr av P-AL
Tillförsel
i matjord
försel
- Output
– Changes of P-AL
– Input
in top soil

Kalium – Potassium
BortDiff
Förändr av K-AL
försel
i matjord
– Output
– Changes of K-AL
in top soil

1
903
Per ha o år
48
– Pro ha and year
2
423
Per ha o år
22

201
11

+702
+37

+86
–

775
41

753
40

+51
+1

+133
–

220
12

+203
+10

+86
–

929
49

834
44

+95
+5

+148
–

3
Per ha o år

569
30

423
22

+146
+8

+68
–

1 692
89

2 512
132

-820
-43

+68
–

4
Per ha o år

519
27

373
20

+146
+7

+36
–

1 472
77

1 935
102

-463
-25

+137
–

5
Per ha o år

357
19

260
14

+97
+5

+40
–

845
44

479
25

+366
+19

+97
–

6
Per ha o år

481
25

302
16

+179
+9

+40
–

1 039
55

651
34

+388
+21

+227
–
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Figur 10. Förändringar av P-AL och nettobalansen av fosfor (SPD) i odlingssystem 4. – Changes of P-AL
and net balance of phosphorus (SPD) in cropping system number 4 with ”regular” farming with
livestock.

Figur 11. Förändring av P-AL och nettobalansen av fosfor (SPD) i odlingssystem 6. – Changes of P-AL and
net balance of phosphorus (SPD) in cropping system number 6 with farming without livestock.

som också av de årsmånsvariationer som
förekommer får man av figur 10–13. Särskilt
gäller detta under den del av försöksperioden
då årliga analyser utfördes. I dessa diagram
med exempel från odlingssystem 4 och 6 har
förändringarna av P-AL och K-AL i matjorden
satts i relation till de summerade nettobalanserna av fosfor (SPD) och av kalium (SKD).
För fosfor kan man i dessa exempel skönja ett
40

visst om än svagt samband mellan nettobalansen och förändringarna av P-AL men
däremot inte för kalium och K-AL. Som tidigare visats och som framgår av exemplen i figur
10 o ch 11 har den positiva nettobalansen av
fosfor efter 18 års gödsling endast lett till
smärre höjningar av P-AL i odlingssystem 2–
6. Fortfarande är jorden fosforfattig och ligger
i fosforklass I–II, dvs väsentligt lägre än vad
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Figur 12. Förändringar av K-AL och nettobalansen av kalium (SKD) i odlingssystem 4. – Changes of K-AL
and net balance of pottasium (SKD) in cropping system number 4 with ”regular” farming with livestock.

Figur 13. Förändringar av K-AL och nettobalansen av kalium (SKD) i odlingssystem 6. – Changes of K-AL
and net balance of pottasium (SKD) in cropping system number 6 with farming with-out livestock.

som numera är vanligt i de skånska jordarna.
Det krävs sålunda en betydande uppgödsling
för att uppnå en vedertagen fosforklass III–IV.
Detta kan närmare belysas med material från
det kompletterande växtnäringsförsöket på
Bjärröd.

I figur 14 har en jämförelse gjorts mellan tre
kalkade försöksled vid samma kvävegiva men
olika PK-givor, nämligen
D = 2 N + 0 PK + CaO
G = 2 N + 1 PK + CaO
K = 2 N + 2 PK + CaO
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Under de två första växtföljdsomloppen
tillfördes G-ledet 50 kg P per år och hektar
eller sammanlagt 600 kg P. K-ledet har fått 75
kg P per ha och år och sammanlagt 900 kg P.
Med grödorna har under de 12 åren bortförts
78 kg P i D-ledet, 185 kg i G-ledet och 205 kg P
i K-ledet. Den sammanlagda nettotillförseln är
sålunda –78 kg i D, + 415 kg i G och +695 kg i Kledet.
Som framgår av figur 14 har P-AL i G-ledet
ökat från utgångsläget 1,0 till 3,8 och i K-ledet
till 7,5. För att höja matjordens P-AL klass från
I till III har det sålunda åtgått ca 700 kg mer
fosfor än vad som bortförts med skördeprodukterna. Enligt tidigare redovisade beräkningar återfinnes 34% av den i K-ledet gjorda
uppgödslingen som P-AL löslig i matjorden
och 24% i G-ledet. I K-ledet har den kraftiga
gödslingen med fosfor också påverkat den
underliggande alven (20–40 cm) med en höjning av P-AL från utgångsläget 2,1 mg/100 g
till 4,8. Någon sådan förändring förekommer
inte i G-ledet. Den mycket kraftiga och tillfälliga höjning av P-AL i matjorden som enligt
figur 14 förekom 1984 återfinns även i samtliga
här inte redovisade försöksled. Den måste
bero på tidigare påtalade årsmånsvariation
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eller någon form av analysfel. Något liknande
”hack” i kurvan förekommer detta år inte för
analyserna av pH eller K-AL.
Vad som tidigt förvånade mycket på denna,
särskilt på fosfor, starkt utarmade jord var att
det så snabbt gick att höja skördarna med
mycket måttliga gödslingsinsatser. Den höga
skördenivån har i odlingssystem 3, 4 och 6
gått att upprätthålla trots att gödslingen med
fosfor endast överskridit underhållsbehovet
med 40–60% och P-AL i matjorden därför efter
18 års odling fortfarande ligger i gränsskiktet
mellan klass I och II. Samtidigt måste man fråga sig om det kunde gått att ytterligare höja
skördarna i dessa tre odlingssystem med en
kraftigare fosforgödsling. Något exakt svar på
denna fråga går inte att ge såsom försöksplanen är upplagd. En grov uppfattning om vad
en kraftigare fosforgödsling kunde ha betytt
bör man kunna få genom att jämföra odlingssystem 6 med några av de försöksled i det
kompletterande växtnäringsförsöket som mest
liknar detta system. En sådan jämförelse kan
vara försvarbar eftersom samma växtföljd
använts liksom också samma växtskyddsinsatser och att odlingssystem 6 ligger i nära
anslutning till växtnäringsförsöket. Inte heller

Figur 14. Förändringar av P-AL vid olika PK-gödsling under två växtföljdsomlopp. – Changes of P-AL at
different fertilizing with PK during two periods of rotation.

42

K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 140:9, 2001

Odlingssystem, växtnäring och markbördighet …

bakgrundsanalyserna skiljer sig på något påtagligt sätt mellan de aktuella delarna av försöksfältet. En jämförelse mellan odlingssystem 6 och tidigare behandlade försöksled D,
G och K redovisas i tabe ll 15. Jämförelsen
omfattar samtliga år utom 1994 då den sådda
höstrapsen i växtnäringsförsöket fick köras
upp och ersättas med vårraps, vilket inte var
fallet i odlingssystem 6. De relativa skördarna
redovisas för hela försöksperioden, men också för det sista växtföljdsomloppet, sedan en
icke oväsentlig uppgödsling med fosfor ägt
rum i G- och K-leden, vilket framgår av P-AL
analyserna för 1992.
Av de enskilda grödorna är det i första
hand sockerbetorna som svarar för skillnaderna i skörd mellan odlingssystem 6 och de
båda försöksleden G och K. Särskilt tydligt är
detta i det sista växtföljdsomloppet med
skördeskillnader på 15–18% i förhållande till
odlingssystem 6. I detta växtföljdsomlopp har
enbart enkelt resp dubbelt underhåll med P
tillämpats, vilket antyder att tidigare genomförd uppgödsling varit av särskild stor betydelse för betorna. Resultaten överensstämmer väl med rekommendationerna (bl a Hansson G, 1999) att man vid sockerbetsodling bör
sträva efter att upprätthålla ett något bättre
fosfortillstånd än vid enbart spannmålsodling.
Enligt bl a A J Jo hnsto n (1998) finns det ett
kritisk värde för den mer lättillgängliga oorganiska fosforn över vilket man bör ligga för att
kunna uppnå fullgoda skördar. När man väl

uppnått detta värde räcker det med att endast underhållsgödsla med fosfor. Var detta
värde ligger är bl a beroende av jordart, mullhalt och grödor. Samtidigt finns det ett annat
kritiskt värde över vilket man inte bör ligga
med hänsyn till risken för utlakning. Enligt de
berömda försöken på Rothamsted är det kritiska värdet för produktion ca 25 mg P per kg
jord mätt enligt Olsen-bikarbonatmetoden.
Det kritiska värdet för utlakning anses här
vara 60 Olsen-P. Denna analysmetod för att
bestämma den växttillgängliga delen av fosforn tillämpas sedan 1987 i Danmark. För
optimal produktion rekommenderas här 25–
40 mg P per kg jord. (Grant R, 1998). Enligt tillgängliga källor anses 1 P-AL motsvara 2–2,5
Olsen-P. Detta skulle innebära att tidigare
redovisade uppgödsling i K-ledet med sammanlagt ca 700 kg P utöver bortförsel till P-AL
7,5 skulle motsvara 15–19 Olsen-P. För att
uppnå de vid Rothamsted resp i Danmark gällande rekommendationerna skulle det sålunda krävas en ytterligare kraftig uppgödsling
för att uppnå och bibehålla en optimal skörd.
Mot bakgrund av de höga skördar som uppnåtts i Bjärrödsförsöken finns det anledning
fråga sig om en sådan ytterligare uppgödsling
kan vara ekonomiskt motiverad.
Någon hjälp till sin växtnäringsförsörjning
av de förråd av kalk och fosfor som finns längre ned i alven tycks inte grödorna få på Bjärrödsjorden. Texturen är här liksom på andra
liknande jordar inom skiffer-urbergsmoränen

Tabell 15. Jämförelser mellan odlingssystem 6 och försöksleden D, G och K i det kombinerade kalkningsoch gödslingsförsöket, 1981–98. – Comparisons between cropping system number 6 and experimental treatment D, G and K in the trial with different input of lime and N, P and K, 1981–98.
Försöksled
– Treatment
6
D-ledet
G-ledet
K-ledet
+)

P kg per ha och år
– P kg pro ha and year
Tillförsel
– Input

Bortförsel
– Output

25
0
37
57

16
7
16
18

Gödsling
% av underhåll
– Fertilizing
% of maintenance
+60
0
+130
+220

P-AL

1979

1992

1998

1,1
1,0
1,0
1,0

2,0
1,0
4,0
7,5

2,2
1,3
3,4
7,3

Relativ skörd,
samtliga grödor
– Relative yield
all crops
1981–98x) 1993–98x)
100
56
101
104

100
56
106
107

utom 1994 – except 1994
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Bild 4.

Effekterna av kväve och fosfor har varit mycket stora på denna på lättillgänglig växtnäring utarmade jord. – The effects of nitrogen and phosphorus have been very strong
on this of easily solable plant nutrient exhausted soil.

(bl a Slånberg o Hylander, 2000, Kirchman o
Eriksson, 1993 samt Fredriksson o Haak, 1995)
sådan att rötterna inte kan tränga ned till de
djupare lagren i alven. Detta gäller även sockerbetor. Ett undantag tycks vara lusern, som
när den väl gått att etablera utvecklat sig väl
på Bjärrödsjorden.

Kvävebalanser, odlingssystem
och gödsling
Mängderna tillfört och bortfört kväve varierar mycket mellan de olika odlingssystemen,
vilket framgår av tabe ll 16. Utöver gödslingen
med stallgödsel och/eller handelsgödsel är
det i odlingssystem 1–4 betydande mängder
kväve som tillförts med baljväxtrika vallar
och andra kvävefixerande grödor. Hur mycket denna kvävefixering bidragit med har uträknats av agronom Lars Törne r inom ”Odling
i balans” enligt de normer som tillämpas i
kalkylprogrammet Stank (version 4:1). Detta
program har tagits fram av Jordbruksverket.
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Den del som avser kvävefixering bygger på
arbeten av docent Britta Fage rbe rg m fl vid Inst
för ekologi och växtproduktionslära vid SLU
(bl a Fagerberg B, Torsell B o Nyman P, 1990).
I odlingssystem 1 har särskilt under de
första växtföljdsomloppen N-fixerande grödor som humleluzern och rödklöver såtts in
i sådana grödor där så varit möjligt. Med ledning av utvecklingen av dessa insådder före
plöjning och skattade TS-skördar har tillförda
kvävemängderna beräknats enligt PM från
Inst för Växtodlingslära (Beräkning av kvävefixering i NPK-FLO, 1995). Extra insådder av Nfixerande grödor i detta odlingssystem får
både betraktas som hjälpmedel att öka kvävetillförseln och som fånggröda. Enbart fånggröda är däremot engelskt rajgräs som vissa
år också använts i detta odlingssystem.
De i tabe ll 16 redovisade mängderna är ett
sammandrag för de tre växtföljdsomloppen. I
samtliga odlingssystem utom 2 har tillförseln
av kväve varit större än bortförseln, från storleksordningen 20 kg per hektar och år till 40
kg i medeltal för de 18 åren.
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Avsikten med odlingssystem 2 har varit att
undersöka hur långt man genom att vartannat år odla en kvävefixerande gröda kan försörja övriga grödor i växtföljden med kväve
utan användning av stallgödsel eller handelsgödsel. En fråga som är särskilt aktuell för
möjligheterna att bedriva ett kreaturslöst
lantbruk utan användning av handelsgödsel
(bl a Askegaard, 1999). Trots den, särskilt
under det 1:a växtföljdsomloppet, goda tillgången på mineraliserbart organiskt kväve i
Bjärrödsjorden är det i första hand bristen på
kväve som varit den begränsande faktorn för
skördarna i odlingssystem 2. Baljväxtkvävet
har endast räckt till för att täcka ca 70% av
bortförseln. En jämförelse med den likartade
växtföljden i odlingssystem 1, som dock också fått stallgödsel, visar att det här i stället är
bristen på växttillgänglig fosfor, som till stor
del förklarar de låga skördarna i detta system.
Den största bortförseln av kväve har ägt
rum i odlingssystem 3 med i genomsnitt 167
kg N per hektar och år. Till detta bidrar i för-

sta hand höga skördar av de 3-åriga vallarna.
Den kraftiga gödslingen med stallgödsel tillsammans med handelsgödsel och andelen
kvävefixerande vallbaljväxter har mer än väl
kompenserat bortfallet och lett till ett kväveöverskott på sammanlagt 580 kg eller 32 kg
per hektar och år. Det högsta kväveöverskottet har förekommit i odlingssystem 5 med
sammanlagt 695 kg kväve eller i genomsnitt
39 kg N per hektar och år. Som tidigare visats
har monokulturen av korn många år lett till
låga och ojämna skördar med en genomsnittlig bortförsel av ca 80 kg N per hektar mot tillförda 120 kg i handelsgödsel.
Tillfö rse l från atmo sfäre n
Utöver de i tabe ll 16 redovisade kvävemäng-

derna erhåller såväl grödor som jord kväve
genom nedfall från atmosfären. En särskild
nederbördssamlare har varit placerad på försöksplatsen. Denna har tömts två gånger per
år och under delar av försöksperioden har
kväveanalyser utförts på det uppsamlade

Tabell 16. Bortförsel och tillförsel av kväve med gödsling och kvävefixerande grödor, kg per hektar.
– Output and input of nitrogen with manure, fertilizer and N-fixating crops, kg pro hectar.
Kg N per hektar

Odlingssystem
– Cropping
system

Bortförsel
– Output

1
Per ha o år – Pro ha and year

1 536
85

691
38

2
Per ha o år

1 614
90

3
Per ha o år

x)

Stg x)
– Manure

Handelsg
– Fertilizer

Tillförsel – Input
N-fixering
– N-fixation

Summa
– Total

Differens
– Difference

0

1 253
70

1 944
108

+408
+23

0

0

1 150
64

1 150
64

-464
-26

3 009
167

815
45

1 623
90

1 151
64

3 589
199

+580
+32

4
Per ha o år

2 342
130

444
25

2 000
111

198
11

2 642
147

+300
+17

5
Per ha o år

1 465
81

0

2 160
120

0

2 160
120

+695
+39

6
Per ha o år

1 731
96

0

2 302
128

0

2 302
128

+571
+32

Total-N
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vattnet. En del år har också förekomsten av
andra växtnäringsämnen analyserats. Med de
nederbördsmängder som gäller för Bjärröd
och under de 7 år då regnvattnet analyserats
på såväl NO3-N som NH4-N har ca 16 kg N per
hektar tillförts med nederbörden.
Insamling och analyser av regnvatten med
hjälp av den typ av nederbördssamlare som
finns på Bjärröd är dock behäftad med stor
osäkerhet. Av denna anledning har för åren
1983–99 istället data samlats från IVL:s mätstation Arup, som endast ligger 13 km NV om
Bjärröd och i en liknande landskapstyp. I
medeltal för denna period har halten NO3-N
uppgått till 0,63 mg per liter och halten NH4-N
till 0,74 vid öppen provtagning. Enligt uppgift
(Grennfelt P, 1996) varierar halterna betydligt
mindre än nederbördsmängderna. Med de
nederbördsmängder som gäller för Bjärröd
motsvarar de av IVL gjorda analyserna ett
kvävetillskott med nederbörden motsvarande 11 kg N per hektar och år. Utöver denna
våtdeposition tillkommer dock en torrdeposition som är betydligt svårare att mäta men
som ofta uppges vara av ungefär samma storleksordning (bl a Rohde, 1982). Om så är fallet
bidrar det atmosfäriska nedfallet med ca 20 kg
N per hektar och år till grödornas kväveförsörjning. 1959 angav E Eriksson våt- och torrdepositionen för Skåne till 17 kg N per ha. Som
senare kommer att visas har utlakningen av
kväve på Bjärröd varit av ungefär samma storleksordning, som tillförseln från atmosfären.
Av övriga analyser från IVL:s närbelägna
station kan nämnas att pH-värdet i regnvattnet uppgått till 4,4 och att tillförseln av SO4-S
varit ca 8 kg per ha och år, av Ca 1,9 kg, av Mg
och K vardera 1,0–1,1 kg och av Na hela 7,4 kg
per ha. Enligt ett mindre antal egna analyser
uppgår tillförseln av Total-P med nederbörden endast till 0,25 kg per ha och år.
Tillfö rse l ge no m mine ralise ring

Ett betydligt större tillskott än nedfallet till
grödornas kväveförsörjning på Bjärröd utgör
det organiskt bundna kväve som frigöres ge46
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nom mineralisering. Då försöken startade
uppgick halten organisk substans till 4,4% i
matjorden med ett kväveinnehåll på 0,25 %.
Detta innebär att det då fanns ca 9 000 kg
kväve per hektar bundet i den organiska substansen. Med det sätt på vilket jordbruket
under många år bedrivits med mångåriga
slåtter- och betesvallar har man anledning
räkna med att betydande mängder kväve årligen frigöres när jorden efter upplöjning används för öppen växtodling. Detta bekräftas
också av erhållna skörderesultat.
Hur stora dessa mängder är kan exakt inte
mätas i försöken. Däremot bör man indirekt
kunna få en godtagbar uppfattning om storleksordningen på detta kväve. Odlingssystem
2 har inte tillförts något kväve utöver det som
de N-fixerande grödorna bidragit med. Om
man utgår ifrån att de i skörderester och rötter inlagrade kvävemängderna uppgår till ca
40% utöver de med grödorna bortförda så
skulle det ha krävts ca 150 kg N per hektar
och år för att uppnå de i detta odlingssystem
erhållna skördarna. Efter avdrag för det med
de N-fixerande grödorna tillförda kvävet återstår 85 kg per hektar som måste ha tillförts
genom mineralisering. Då har inte eventuella
förluster genom denitrifikation beaktats liksom inte heller de relativt små mängder som
tillförs med utsädet. Tillförseln från atmosfären och förlusterna genom utlakning förutsätts vara av samma storleksordning.
Som odlare vet man att det särskilt är under de första åren efter upplöjning av marker
som länge legat i vall som man får de största
kväveeffekterna. Så har troligen också varit
fallet på Bjärröd. Sålunda finner man i odlingssystem 2 utan gödselkväve att skördarna hos
de icke N-fixerande grödorna minskat med
åren, vilket belyses i figur 15.
En bättre uppfattning om hur mycket kväve som årligen står till grödornas förfogande
genom mineralisering bör man kunna få från
försöket med olika växtnäringskombinationer. Den under 18 år sammanlagda bortförseln av kväve har i här tillämpade kreaturs-
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Figur 15. Skördarna av korn, höstvete och sockerbetor under olika växtföljdsomlopp i odlingssystem 2 i
relation till medelskördarna i M-län. – The yields of barley, winter wheat and sugar beet during
different periods of rotation in cropping system number 2 and in relation to the average yield of
the province (=100).
Relativ skörd
Relative yield

lösa växtföljd utan kvävefixerande baljväxter
och kvävegödsling uppgått till 788 resp 800 kg
i de båda försöksled som fått 1 PK (E-ledet)
resp 2 PK (I-ledet). Med grödorna har i dessa
båda försöksled i genomsnitt bortförts 44 kg
per hektar. Med samma förutsättningar, att
utöver det med skördeprodukterna bortförda
kvävet krävs det ytterligare ca 40% som inlagras i rötter och andra skörderester för att
uppnå erhållna skördar, har mineraliseringen
bidragit med minst 70 kg N per hektar och år.
Som senare kommer att visas har den
mängd kväve som genom mineralisering står
till grödornas förfogande strax före vårbruket
i genomsnitt för 15 års mätningar uppgått till
47 kg N per hektar. Av detta återfinns 40–60%
i det översta markskiktet och bör därmed
vara särskilt lättillgängligt för de vårsådda
grödorna. Vid studier på Lanna och Mellby
fann man 47 resp 37 kg N i markprofilen tidigt
på våren (Lindén B, m fl, 1994). Båda dessa
försöksplatser har en mullhalt i matjorden
som ganska väl överensstämmer med den på
Bjärröd. Däremot skiljer sig jordarterna mycket, från styv lera på Lanna till moig sand på
Mellby med en lerhalt i matjorden på 6%. På
Lanna beräknades att 90 kg jordkväve kunde

utnyttjas av grödorna vid konventionell drift
och på Mellby 65 kg. Att mineraliseringen på
Bjärröd bidragit med 70–85 kg per hektar och
år till grödornas kväveförsörjning förefaller
därför inte helt orealistiskt. Samtidigt måste
man som B Lindé n understryka att markprofilens egenskaper har stor betydelse för jordens kvävehushållning, både när det gäller
att lagra lättlösligt kväve i matjord och alv
och grödornas möjligheter att komma åt detta
kväve längre ned i alven. Skillnaderna i detta
avseende mellan korn och sockerbetor visade Pe rsso n (1985) med hjälp av isotopmärkt
kväve. Medan kornet endast kunde utnyttja
kväve ned till ca 70 cm djup i det genomförda
försöket kunde sockerbetorna relativt tidigt
på sensommaren ta upp kväve från en meters
djup.
Även om det i försöken på Bjärröd inte
finns data för att exakt beräkna hur mycket av
det organiskt bundna kvävet som genom mineralisering ställs till grödornas förfogande så är
det uppenbart att detta kväve betytt mycket
för grödornas kväveförsörjning. Det har också i hög grad bidragit till de förhållandevis
höga skördar som erhållits med måttlig kvävegödsling och tillgång på växttillgänglig fosfor.
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Mineralkväve i markprofilen
Med få undantag har i försöket med olika
odlingssystem vår- och höstbestämningar årligen genomförts av mängden mineralkväve
(NH4 och NO3) i markprofilen ned till 90 cm
djup. Vårproven har tagits före sådden i mars–
april och höstproven sent på hösten i november–december. Före starten av försöket bestämdes mängden mineralkväve i markprofilen hösten 1980. När dessa prov togs hade
inga gödselmedel tillförts under en lång följd
av år utöver den mycket ringa mängd stallgödsel (fårgödsel), som förra ägarna lagt på.
Resultaten från kvävebestämningarna hösten
1980 antyder att betydande mängder organiskt bundet kväve årligen kan mineraliseras
i jorden på Bjärröd. I medeltal för hela försöksfältet uppgick mängden mineralkväve i
markprofilen till 53 kg N per hektar hösten
1980. För att bättre belysa hur olika grödor
och odlingssystem påverkat mängden mineralkväve i markprofilen redovisas i Tabe ll 17
kvävemängderna på hösten efter resp grödor
samt efterföljande vår = hydrologiska året.

Mängderna mineralkväve i markprofilen
varierar mycket mellan olika år såväl höst
som vår. Dessa variationer beror på årsmånen, men i hög grad också på skillnader efter
olika grödor och tillförseln av stallgödsel. De
högsta mängderna har förekommit efter potatis, men också efter höstvete på vallbrott med
eller utan stallgödsel. Lägsta mängderna mineralkväve såväl höst som vår har förekommit efter sockerbetor. De små skillnaderna i
kvävemängder mellan höst och efterföljande
vår antyder hur väl betorna tar hand om tillgängligt kväve (Persson, 1985) och att riskerna för utlakning här är mindre. Skillnaderna
mellan olika odlingssystem är små, men de
tendenser som finns ger en antydan om att
stor andel kvävefixerande grödor i odlingssystem 1 och 2 i kombination med låga skördar kan bidra till ökade risker för utlakning.
Kväve pro gno se r o ch marke ns kväve fö rråd

Stora insatser har här i landet liksom utomlands lagts ned på att försöka förutbestämma
kvävegödslingsbehovet. Exempel på detta är
de omfattande arbeten som utförts av B Lin-

Tabell 17. Mineralkväve i markprofilen, kg per hektar höst och vår under 15 år och efter några grödor.
– Mineral –N in the soil profile, kg pro hectar autumn and spring during 15 years and after some
crops.
Kg kväve (NH4 + NO3) per hektar
År – Year
1980
Alla grödor – All crops
15 år
Differens

1

6

Höst – Autumn

52

66

56

38

57

48

Höst – Autumn
Vår – Spring

59
49
-10

53
45
-8

52
46
-6

45
45
±0

56
50
-6

50
45
-5

Några enskilda grödor:
– Some of the crops
Sockerbetor, 12 skördar – Sugar beet, 12 harvest
Korn och havre, samma år – Barley and oats, same year
Potatis, 3 skördar – Potato, 3 harvest
Korn och havre, samma år – Barley and oats, same year
Höstvete, 12 skördar – Winter wheat, 12 harvest
Korn, samma år – Barley, same year

48

Odlingssystem – Cropping system
2
3
4
5

Höst
– Autumn

Vår
– Spring

40
54
85
52
66
47

34
44
42
43
51
54
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dé n (1981 m fl). Hans och andras liknande in-

satser har lett till att man årligen analyserar
betydande mängder jordprover tagna på senvintern eller tidigt på våren från matjorden
och den underliggande alven. Med ledning av
analysvärdena, N-min, justeras sedan prognoserna för kvävebehovet i förhållande till tidigare års värden, jordarten, de på försöksresultat normalt rekommenderade givorna, förfrukter m m. Av betydelse är också att försöka
bedöma förväntad skörd och kvalitet t ex proteinhalt. En ändring i skörd på 1 000 kg kärna
per hektar påverkar kvävebehovet med ca 25
kg för en stråsädesgröda. I Danmark har man
sedan 1987 årligen analyserat N-min i rotzonen från ca 300 särskilt utvalda jordar, s k
KVADRATNET. Sedan 1993/94 är bönderna
här skyldiga att ta hänsyn till de på KVADRATNET grundade prognoserna, när man fastställer sin gödslingsplan (Knudsen L m fl, 1999).
Även om metoderna och prognoserna förfinats med åren är de behäftade med stora felmarginaler. Detta beror i första hand på svårigheterna att förutsäga hur mycket organiskt
bundet kväve som genom mineralisering
kommer att stå till växternas förfogande under vegetationsperioden. Alla de olika faktorer knutna till bl a jordart, väderlek och årsmån som påverkar denna mineralisering är
näst intill omöjliga att förutsäga. Med mångåriga erfarenheter och kunskaper om jorden,
förfrukter, tidigare gödsling m m får man dock
inte bortse ifrån den enskilde jordbrukarens
förmåga att någorlunda rätt bedöma kvävegödslingsbehovet.
En som mycket tidigt väckte tankegången
att med jordanalyser försöka bestämma kvävegödslingsbehovet var Olle Arrhe nius (1926
o 1931). Han gjorde på 1920- och 1930-talet
banbrytande insatser för att bl a försöka bestämma detta behov till sockerbetor. På uppdrag av dåvarande Svenska Sockerfabriks AB
genomförde Arrhenius en omfattande ”kvävekartering” på en stor del av den betodlande
arealen. Analysresultaten angavs som mg nitrat per kg jord i matjorden och delgavs jord-
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brukarna i form av 9 olika nitratgrader på de
kartor som upprättades för varje undersökt
gård.
En sådan ”kvävekartering” gjordes 1930 på
Bjärröd. Resultaten av de 28 prov eller ca ett
prov per hektar som analyserades på hela
gården uppgick i medeltal till 68 mg NO3 per
kg jord. På de prov som togs där försöksfältet
nu ligger var motsvarande värden 75 mg. Om
man utgår ifrån att matjordslagret då var 10
cm grundare än det nu är innebär 1930-års
analyser att det då på våren fanns ca 40 kg
NO3-N per hektar i matjorden. Detta kan jämföras med de 25 kg som, oberoende av odlingssystem, i genomsnitt funnits under det
senaste växtföljdsomloppet i hela jordprofilen ned till 90 cm eller 36 kg om man också
räknar in mängderna NH4-N. I medeltal för 15
år har mängden mineralkväve i hela jordprofilen vid vårprovtagningarna som tidigare
nämnts uppgått till 47 kg N per hektar. Här
gjorda jämförelse stämmer väl överens med
uppfattningen (Hoffmann M, 1999) att jordarnas innehåll av mineraliserbart kväve vid
forna tiders jordbruk var av samma storleksordning som nutidens och därmed också riskerna för utlakning.
Effe kte n av fånggrö da

I odlingssystem 5 med monokultur av korn
har man sått en fånggröda vartannat år. Under 1:a och 2:a växtföljdsomloppet bestod
denna fånggröda av vitsenap som såddes
omedelbart efter kornskörden sedan halmen
borttagits och en nöjaktig såbädd beretts
genom harvning. Under de senaste åren i det
3:e växtföljdsomloppet har istället engelskt
rajgräs använts som fånggröda efter insådd i
kornet. För att ge fånggrödan möjligheter att
utvecklas så bra som möjligt har höstplöjningen utförts sent.
Vägningar har utförts under flertalet år av
mängden fånggröda inklusive spillsäd före
höstplöjningen. I genomsnitt har skörden av
fånggrödan uppgått till storleksordningen
1 700 kg Ts per hektar. Variationerna mellan
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olika år har dock varit mycket stora från 300
till 7 000 kg Ts beroende på hur väl fånggrödan inklusive spillsäd hunnit utvecklas på
hösten. Särskilt gäller detta för vitsenapen.
Halterna mineralkväve i markprofilen har
såväl höst som efterföljande vår analyserats
under sju olika år med och utan fånggröda,
med följande resultat:
Kg mineralkväve per hektar
Höst
Vår
Utan fånggröda
73
61
Med fånggröda
46
41
Även om man inte får dra för stora slutsatser av dessa resultat eftersom bestämningarna utförts under olika år ges en antydan om
möjligheterna att med hjälp av fånggröda
minska överskottskvävet i markprofilen och
därmed riskerna för utlakning. Effekterna av
fånggröda finns under senare år belysta i ett
flertal försök bl a på Mellby (Ekre E, Gustafsson A m fl), Lanna (Engström L och Lindén B,

Bild 5.
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2000) och i Annelöv (Bertilsson G, 1996). En
stor del av dessa försök, utom på Lanna, har
legat på mycket lätta jordar, där effekterna av
fånggröda är särskilt stora. Av betydelse är
också tidpunkten för den efterföljande jordbearbetningen. I odlingssystem 1 och 5 där
fånggrödor funnits har sen höstplöjning tilllämpats utan föregående stubbearbetning.
Till potatisen i odlingssystem 1 har fånggrödan fått stå orörd under hela vintern eftersom
plöjningen då gjorts på våren. I detta odlingssystem har N-fixerande grödor till stor del
använts. Som tidigare påtalats har dessa förutom som fånggröda använts för att öka markens kväveinnehåll.

Utlakning av kväve
Efter några års stabilisering har de tidigare
beskrivna C-lysimetrarna tömts varje vår
strax före vårbruket och varje höst i månads-

På Bjärröd liksom på många andra sockerbetsodlande gårdar gjorde Olle Arrbenius
redan för mer än 70 år sedan försök att bestämma kvävegödslingsbehovet genom att
analysera matjordens innehåll av nitratkväve. – Already more than 70 years ago Olle
Arrhenius tried to decide the requirement of N-fertilizer by means of nitrate nitrogen
analysis in the top soil on Bjärröd as on many other sugarbeet growing farms.
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skiftet november–december. Prov från dessa
tömningar har sedan analyserats på innehållet av NO3-N. Den uppmätta avrinningen
(mängden samlat vatten) varierar med årsmånen. I medeltal för 16 år har den uppmätta
avrinningen omräknat till hektar uppgått till
storleksordningen 230 mm.
I försöket med olika kalk- och växtnäringskombinationer odlas enbart en gröda per år.
Man kan därför inte jämföra utlakningen av
kväve från olika grödor under ett och samma
år. I tabe ll 18 redovisas utlakningen av kväve
i mg NO3-N per liter utlakningsvatten vid fyra
kvävegödslingsintensiteter i medeltal för de
båda PK-nivåerna. Resultaten visar den för
samtliga grödor genomsnittliga utlakningen
under 18 hydrologiska år (höst och efterföljande vår). Först vid en överoptimal gödsling
med kväve har utlakningen ökat markant.
Detta stämmer väl överens med andra liknande försök (Gesslein S, 1996) i Danmark, i Skåne (Bertilsson G, 1996) och på Lanna (Persson P J, 1987). Även utan någon kvävegödsling har mineraliseringen av jordens egna förråd medfört en utlakning på ca 9 mg NO3-N
per liter. Vid den genomsnittliga avrinningen
på ca 230 mm motsvarar detta 21 kg N per
hektar och år. Vid låg kvävegiva har utlakningen minskat något beroende på bättre grödor
som tagit hand om kvävet. Vid gödsling med
en för flertalet grödor optimal kvävegiva på 2

N har utlakningen vid samma avrinning ökat
till 26 kg N för att sedan stiga markant vid
överoptimal gödsling till 44 kg N per hektar
och år. Vid en överdosering av kväve räcker
inte grödorna till för att ta upp tillgängliga
mängder.
Med reservation för årsmånens inverkan
på kväveutlakningen görs i tabe ll 18 också en
jämförelse mellan de tre år som burit sockerbetor med fyra års korngrödor. Resultaten
bekräftar vad som tidigare anförts om betornas
goda förmåga att utnyttja tillgängligt kväve
och därmed minskade risker för utlakning i
jämförelse med flertalet andra grödor. Liknande iakttagelser gjordes på ett av SLU:s försöksfält på en moränlera i Skåne (Gustafsson
A, 1996). Under några år har också utlakningen av fosfor bestämts i lysimetrarna. I samtliga fall och oberoende av fosforgödslingen
har denna utlakning även här varit mindre än
0,05 mg PO4-P per liter dvs mindre än 0,1 kg
fosfor per hektar och år.

Den organiska substansen och
mullhalten
Innan försöken lades ut genomfördes 1979 en
del grundläggande kemiska analyser av såväl
matjord som alv. Bland annat bestämdes då
halten kol (C) och Totalkväve (N) i matjorden

Tabell 18. Utlakning av kväve (NO3-N mg/l) vid olika kvävegödsling, 1982/83 – 1998/99. – Leaching of nitrogen (NO3 - N mg/l) at different supply of nitrogen in mineral fertilizer, 1982/83 – 1998/99.
Grödor– Crops

NO3-N mg/l vid olika N-givor – NO3 – N mg/l at different N-supply
0N
1N
2N

3N

Alla grödor – All crops
N-gödsling – N-fertilizing
Utlakning – Leaching

0
8,9

60
7,8

120
11,5

180
19,0

Sockerbetor 3 år – Sugar beet 3 year
N-gödsling – N-fertilizing
Utlakning – Leaching

0
7,2

70
7,3

140
10,4

210
16,7

0
10,1

50
9,6

100
14,7

150
22,1

Korn 4 år – Barley 4 year
N-gödsling – N-fertilizing
Utlakning – Leaching
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(0–30 cm). Liknande analyser har senare utförts 1993 och 1999 dvs efter 2:a och 3:e växtföljdsomloppen. Då liksom 1987 bestämdes
också glödgningsförlusterna och de därpå
uträknade mullhalterna efter gängse korrigeringar för bl a lerhalt. Resultaten av de olika
analyserna redovisas i tabe ll 19.
Jorden på Bjärröd är som tidigare anförts
måttligt mullhaltig. Halten organisk substans
(mullhalten) har i tabe ll 19 redovisats som
halten C i % multiplicerad med faktorn 1,72,
vilket anses vara det säkraste måttet på mullhalten (Rothamsted, 1991) och betydligt säkrare än redovisade glödgningsförluster. Som
väntat har C-halterna och därmed halten organisk substans minskat under de 18 år som
olika växtföljder tillämpats efter det att jorden
tidigare använts för mångåriga slåtter- och
betesvallar. Resultaten från den s k 0-rutan
bekräftar detta. Efter 20 år har halten C förändrats minst i odlingssystem 6 med kreaturslös intensiv drift, höga skördar och mycket skörderester och därnäst i det naturenliga
odlingssystemet (1) med stallgödsel, stor andel kvävefixerande grödor och fånggrödor.
Efter två växtföljdsomlopp konstaterades
1993 (Gesslein S, 1995) att halten organisk
substans i matjorden inte sjunkit i odlingssystem 3 med stor andel vall och kraftig stall-

gödsling. Analyserna efter 3:e växtföljdsomloppet ger inte samma bild, även om också nu
C-halten i detta odlingssystem är något högre
än i system 2, 4 och 5. Stallgödselns betydelse för att upprätthålla en nöjaktig mullhalt
och vid riklig tillgång till och med höja densamma är väl dokumenterat i långliggande
försök, bl a Rothamsted (Powlson, 1994) och
Askov (Kofoed, 1980). En jämförelse med de
skånska bördighetsförsöken (Mattsson och
Carlgren, 1999) visar att kolhalterna i dessa
försök sjunkit mindre vid kreatursdrift än vid
kreaturslös. Med en hög intensitet, väl balanserad gödsling med handelsgödsel samt nedbrukning av halm och andra skörderester kan
man dock även vid kreaturslös drift upprätthålla en nöjaktig halt av organisk substans i
jorden (bl a Persson, 1978). Att bedöma de
långsiktiga effekterna på mullhalten av olika
odlingssystem (bl a Persson J, 1993 samt
Johnston A E o Powlson D S, 1993) tar emellertid mycket lång tid. De i tabe ll 19 redovisade värdena för halten Total-N visar samma
mönster som C-halterna. Även för kvävet kan
man i flertalet odlingssystem konstatera en
viss minskning till följd av den ”omläggning
av driften” som igångsättningen av försöken
innebar. Jordens innehåll av totalkväve förändras annars mycket långsamt (Powlson D

Tabell 19. Halten kol, kväve och organisk substans i matjorden. – Content of C, N and organic matter in
top soil.
Odlingssystem
– Cropping
system

1
2
3
4
5
6
0-rutan
– Check area
x)

C-halten x 1,72
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C-halt
%

N-halt
%

Org substans
– Org matter
% x)

1979 1993 1999

1979 1993 1999

2,71
2,44
2,61
2,54
2,46
2,56

2,55
1,77
2,70
1,83
1,80
2,01

0,25
0,23
0,26
0,26
0,26
0,26

2,53

2,56 2,67

2,51
1,85
2,22
1,92
1,96
2,51

1979 1993 1999

”Mullhalt” gm
glödgningsförlust
Humus content
by loss on ignition
%
1979 1993 1999

0,24
0,22
0,26
0,20
0,18
0,24

0,25
0,19
0,22
0,19
0,22
0,23

4,7
4,2
4,5
4,4
4,2
4,4

4,4
3,0
4,6
3,2
3,1
3,5

4,3
3,2
3,8
3,3
3,4
4,3

5,0
4,3
4,7
4,4
4,7
4,6

5,1
3,9
4,7
3,8
3,8
4,9

5,9
4,7
5,3
5,3
5,2
5,9

0,25 0,24

0,27

4,4

4,4

4,6

4,6

4,9

6,2
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S, 1994) enligt bl a försöken på Rothamsted
särskilt om man enbart använder handelsgödselkväve.
Hösten 1998 genomfördes kol- och kväveanalyser på samtliga försöksled i det kombinerade kalk- och gödslingsförsöket. En del av
resultaten härav redovisas i figur 16. I detta
försök, där skillnaderna i gödslingsintensitet
varit betydligt större än i försöket med olika
odlingssystem bekräftas resultaten från andra, tidigare refererade, långliggande fältförsök att en väl avvägd gödsling med högre
skördar och mer skörderester är av stor betydelse för att motverka sänkt mullhalt.
Har bö rdighe te n i o lika o dlingssyste m fö rändrats?

Under 1999 när försöket med olika odlingssystem lagts i ”malpåse” odlades korn med
vallinsådd. Som tidigare nämnts gjordes då
en likartad kemisk ogräsbekämpning i samtliga system liksom också bekämpning av bladlöss. Odlingssystem 3–6 gödslades med 100
kg N per hektar. I vart och ett av dessa system
anlades 0-rutor på 3 slumpvis uttagna platser
som under hösten skördades separat med en
skördeyta på 22 m2. Skörden i dessa 0-rutor
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har i tabe ll 20 jämförts med skördarna i odlingssystem 1 och 2, som liksom tidigare inte
tillförts något handelsgödselkväve. För att
förtydliga bilden återges i tabellen också tidigare redovisade (tabell 4) kornskördar från
de ”vanliga” med handelsgödsel kvävegödslade odlingssystemen (3–6) och från de som
inte fått något handelsgödselkväve (1–2)
samt förfrukterna under 1998.
Av de redovisade 0-ruteskördarna för odlingssystem 3–6 kan man konstatera att förfruktseffekterna varit mycket stora på korngrödan. Hur stor del av dessa förfruktseffekter som beror på föregående års gröda eller
på efterverkan av tidigare odlingsåtgärder går
ej att direkt utläsa. Trots att blasten skördats
och bortförts framträder tydligt sockerbetornas goda förfruktsvärde till stråsäd. Särskilt
tydligt är detta vid jämförelse med odlingssystem 6, där stora mängder halm nedbrukades hösten 1998 efter en mycket hög havreskörd på 7 150 kg per hektar. Här har uppenbarligen betydande mängder kväve immobiliserats. Därpå tyder också att mängden mineralkväve i markprofilen våren 1999 i detta
odlingssystem uppgick till 18 kg N, medan
den efter sockerbetorna var 23–45 kg N. I od-

Figur 16. Kolhalten i matjorden efter 18 år med olika gödsling och kreaturslös drift – The content of carbon
(C) in the top soil after 18 years with different fertilization and farming without livestock.
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Tabell 20. Kornskörden 1999 med och utan handelsgödselkväve. – The yield of barley 1999 with and without nitrogen in mineral fertilizer.
Odlingssystem
– Cropping
system
1
2
3
4
5
6

Förfrukt
–Preceding crop
– 1998

Skörd – Yield – 1999 kg per hektar
Utan N-gödsling
Med 100 kg N
– Without N-fertilizer
Till odlingssystem 3–6
0-rutor – 0-parcel
With 100 kg N to cropping
system 3–6

Ärter – Peas
Ärter – Peas
Sockerbetor – Sugar beet
Sockerbetor – Sugar beet
Korn – Barley
Havre – Oats

4 410
3 830
4 150
4 000
2 760
2 630

–
–
6 260
5 930
4 490
5 690

Länsmedelskörd – Province average yield 5 220

lingssystem 1 och 2 var motsvarande mängd
mineralkväve 30–45 kg. De kväverika skörderester som ärterna lämnat efter sig bör vara
en av förklaringarna till de förhållandevis
höga kornskördarna i dessa båda odlingssystem utan gödsling med handelsgödselkväve.
Liknande effekter har erhållits i andra försök
(bl a Lindén, 1984). Av särskilt stor betydelse
för skördeutfallet, särskilt i odlingssystem 1,
har dock varit att kornet detta år fick samma
ogräs- och växtskyddsbehandling som i övriga odlingssystem.
De skillnader i kornskörd med och utan
handelsgödselkväve som erhölls 1999 tycks
sålunda till stor del bero på kortsiktiga förfruktseffekter, varvid tillgången på kväve är
en viktig faktor. Eftersom Bjärrödsförsöken
nu legat i nära 20 år kan man dock inte helt
bortse från att markens långsiktiga leveransförmåga av kväve kan ha ändrats i de olika
odlingssystemen. I långliggande kvävegödslingsförsök fann Mattsso n, (1987) en ökad frigörelse av det organiskt bundna kvävet på
upptill 10 kg per ha och år. I första hand är det
en labilare fraktion av humusförrådet, som
mineraliseras med en omsättningstid på några decennier. På grund av sin långsiktighet
och sitt beroende av odlingssystem anser bl a
Pe rsso n och Mattsso n (1993) att sådana förändringar bör betecknas som växtföljdseffekter. Tyvärr går det nu när Bjärrödsförsöket
läggs i ”malpåse” inte att fastställa om sådana
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växtföljdseffekter hittills medfört bestående
bördighetsförändringar i enskilda odlingssystem. Det man med säkerhet kan konstatera är
att det fortfarande efter 18 års odling finns
mycket stora skillnader i avkastning mellan
odlingssystem 1 och 2 samt de konventionella systemen 3, 4 och 6. Likaså har monokulturen av korn (5) ofta givit låga skördar under
försöksperioden. Här har också skördevariationerna mellan olika år varit särskilt stora
trots en väl tilltagen gödsling och behovsanpassade ogräs- och växtskyddsinsatser.

Kadmium i matjord och gröda
Efter 1:a växtföljdsomloppet hösten 1987 analyserades halten kadmium i markprofilen i
skikten 0–30, 30–60 och 60–90 cm. I medeltal
för de sex odlingssystemen uppgick kadmiumhalten i matjorden då till 0,17 mg per kg
jord och skilde sig inte påtagligt från kadmiumhalten i 0-rutan. De smärre skillnader som
fanns mellan de olika odlingssystemen berodde mer på naturliga variationer i marken än
på sättet att bedriva jordbruk. I alven var kadmiumhalten i de flesta fall lägre än i matjorden med variationer från < 0,05 till 0,19 mg
per kg jord. Några säkra skillnader mellan de
två alvskikten 30–60 och 60–90 cm förekom ej.
Hösten 1993 efter 2:a växtföljdsomloppet
analyserades på nytt kadmiumhalten, men då
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endast i matjorden. Samtidigt bestämdes halten kadmium i kornkärnor från de olika odlingssystemen. Resultaten återges i tabe ll 21.
I de sex odlingssystemen uppgick kadmiumhalten i matjorden hösten 1993 till i medeltal 0,22 mg per kg jord. De något högre värdena i samtliga odlingssystem liksom också i 0rutan beror troligen på att analysmetoden vid
laboratoriet ändrats från tidigare atomadsorption (1987) till analys via ICP (1993).
Dessutom ligger samtliga skillnader inom
mätfelet ±10% enligt uppgift från Agro-Lab.
Inte heller efter andra växtföljdomloppet
finns det sålunda något som tyder på att sättet att bedriva jordbruk i de olika odlingssystemen påverkat matjordens innehåll av kadmium. Matjordslagrets kadmiumhalt 0,22 mg
per kg jord motsvarar det värde som brukar
anges som medeltal för såväl odlade som icke
odlade jordar i Sverige (Andersson A, 1977
och Pettersson O, 1994). De i tabe ll 21 redovisade kadmiumhalterna i kornkärnan är låga
och några skillnader av den storleksordningen att de kan hänföras till de olika odlingssystemen finns inte. För närvarande saknas i
Sverige ett formellt gränsvärde för kadmiumhalt i cerealier (Lundborg T, 1994). Inom EU
har man dock enats om ett förslag på sådant
gränsvärde på 0,1 mg kadmium per kg, dvs 5–
10 gånger de i tabe ll 21 redovisade värdena.
Under 1987 och 1988 utfördes vid sammanlagt 7 provtagningstillfällen kadmiumanalyser
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på lakvattnet från de olika lysimetrarna i försöket. I samtliga fall låg analysvärdena under
analysgränsen, dvs under 0,5 mikrogram per
liter vatten, vilket är mindre än 1 g kadmium
per hektar.
1989 konstaterade L G Nilsso n (1990) förhöjda halter av arsenik i grönmasseprov tagna från odlingssystem 1, som hösten 1988
gödslats med 4 ton apatit per hektar. Med
denna gödsling följde också ca 1,2 kg arsenik
per hektar. Grönmassaproven uttogs i 1989
års höstvete strax efter axgång.
Med anledning av att man fann förhöjda
arsenikhalter efter apatitgödsling genomfördes arsenikanalyser på såväl matjord som
skördeprodukter hösten 1993. I matjordsproven uppgick arsenikhalten till 1,2–2,0 mg As
per kg i odlingssystem 1, 2 och 4 medan den
understeg 1 mg i övriga odlingssystem inklusive 0-rutan. Någon efterverkan under 1993 av
apatitgödslingen 1988 i odlingssystem 1 kunde sålunda inte konstateras liksom inte heller
i det skördade kornet. I samtliga kärnprov
och odlingssystem understeg arsenikhalten i
kärnan 0,01 mg per kg TS.

Några tillbakablickar och
diskussion
Här i landet har vi ett fuktigt klimat och en
naturlig bildning av urlakningsjordmåner. För

Tabell 21. Innehåll av kadmium i matjord och gröda hösten 1993.– Content of cadmium in top soil and
crop autumn 1993.

Odlingssystem
– Cropping system
1
2
3
4
5
6
0-rutan – check area

Kadmium – Cadmium
Mg per kg i matjorden – Top soil
1987
0,19
0,17
0,20
0,18
0,14
0,13
0,17

1993
0,21
0,21
0,22
0,25
0,20
0,21
0,19

Mg per kg TS i kornkärnan
– Barley kernel
1993
<0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
–
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att bevara odlingsmarkens produktionsförmåga har vi alltid fått föra en kamp mot växtnäringsbrist och försurning. (Jansson Sven L,
1995). Utlakning och försurning ledde under
1700-talet till akuta försörjningskriser. De produktionsökningar som uppnåddes fram till
1900-talets början berodde i första hand på
nyodling, förbättrad dikning och jordbearbetning samt kalkning genom märgling. Med mineralämnesläran föddes möjligheterna att
utnyttja oorganiska växtnäringsförråd, i första
hand av fossil karaktär. Detta ledde i sin tur till
att man kom igång med att överföra dessa förråd till lättlösliga salter och framställning av
handelsgödsel i stor skala. Därmed blev det
lättare att förbättra försörjningen med växtnäring och skördarna kunde höjas.
Trots att handelsgödsel började tillverkas
i mitten på 1800-talet dröjde det ända in på
1950-talet innan förbrukningen på allvar började öka i Sverige. Därefter följde en period
med ökad användning av handelsgödsel samtidigt som andelen kreaturslösa jordbruk alltmer bredde ut sig. Tillgänglig statistik visar
ett nära samband mellan höjda skördar och
ökad förbrukning av handelsgödsel. Denna
stegring i gödsling pågick fram till 1970-talets
början. Efter detta har förbrukningen av kväve
i handelsgödsel varit tämligen oförändrad
medan den för fosfor och kalium minskat
drastiskt. För fosfor understiger numera tillförseln det som tas bort med grödorna vid
kreaturssvag och kreaturslös drift.
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SV delen av gården som hade högsta fosforklass. Äldre kartor visade att delar av den
gamla bybebyggelsen funnits här. Detta om
något visar fosforns ringa rörlighet i marken.
Med att man började använda handelsgödsel följde frågan hur och i vilken omfattning
denna kunde ersätta stallgödsel. Detta ledde
i sin tur till en omfattande försöksverksamhet
av vilka en del försök blev mycket långsiktiga.
Hit hör de år 1843 av Lawes och Gilbert anlagda försöken på Rothamsted (Leigh R A o
Johnston A E, 1994), som sedermera fick efterföljare i bl a Tyskland (Halle), Danmark
(Askov), Österrike och Polen. En av Chr Stape l
(1979) översiktlig sammanställning av 12 sådana långliggande växtnäringsförsök visade
att leveransen från jordarnas egna förråd av
växtnäring endast räckte till för att producera en spannmålsskörd på ca 12 dt per hektar.
Med enbart kreatursgödsel, där mängden tillförd gödsel stod i relation till djurhållningen i
resp land kunde skörden fördubblas till ca 24
dt. Samma skördeökning erhölls med enbart
handelsgödsel när mängden tillförd kväve,
fosfor och kalium motsvarade de mängder
som tillfördes med enbart kreatursgödsel.
Dessa långliggande försök har sedermera i
hög grad bidragit till våra nuvarande kunskaper om de långsiktiga effekterna av olika odlingsåtgärder på jordens bördighet. Hit hör
bl a hur man med såväl kreatursgödsel som
handelsgödsel påverkar jordens mullhalt
(Jenkinson D S m fl 1994) samt hur sakta
dessa förändringar sker.

Stallgö dse l so m e nda växtnäringskälla

Länge utgjorde stallgödseln den enda växtnäringskällan för de odlade grödorna. En omfattande djurhållning betydde en bättre växtnäringsförsörjning. Så länge grovfodret producerades på utmarkerna – ängen skedde en
transport av växtnäring från dessa till den
öppna åkern kring stallar och bebyggelse.
Därom vittnar många markkartor, så också på
Bjärröd. Den markkartering som gjordes innan försöken startade visade en utpräglad fosforbrist med undantag för ca ett hektar i den
56

Kre aturslö s drift o ch markvård

Under 1930-talet hade vi här i landet en kreatursstark drift med stor vallodling och ordnade växtföljder. Den rikliga tillgången på stallgödsel kompletterades med små mängder
handelsgödsel, i första hand koncentrerade
till södra Sveriges slättbygder. Förhållandevis
goda priser på spannmål och oljeväxter under krigsåren och tiden därefter, men också
andra orsaker ledde till en ökad specialisering. Fria växtföljder började tillämpas och
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det kreaturslösa jordbruket bredde ut sig.
Vad skulle nu hända med jordens långsiktiga
bördighet utan stallgödsel och vallar i växtföljden? Inför dessa frågor startade man också hos oss en del mera långsiktiga växtföljdsförsök, halmnedplöjningsförsök m m. Begreppet markvård dök upp i diskussionen, inte
minst genom insatser av föregångsmannen
på detta område Sve n L Jansso n. Det var också han som övertog ansvaret för de år 1957
startade bördighetsförsöken i Skåne. Dessa
hade tillkommit som ett samarbete mellan
dåvarande Statens jordbruksförsök, KSLA
och M-läns hushållningssällskap. De har sedermera fått efterföljare i Västergötland, Östergötland och Uppland.
Av dessa försök har vi bl a lärt oss att jordens produktionsförmåga inte enbart beror
på den s k naturliga bördigheten utan till stor
del också är en förvärvad egenskap. Genom
väl avvägda kalknings- och gödslingsåtgärder,
balanserade växtföljder och en god markvård
går det att väsentligt höja avkastningsförmågan även på jordar med en av naturen låg produktionspotential.
Dessa bördighetsförsök har visat att utan
tillförsel av handelsgödsel sjönk skördarna
redan efter några år till en nivå som ligger 40–
60% under den som uppnås vid normal gödsling. Störst blev skördebortfallet vid kreaturslös drift och på de jordar som från början
hade den lägsta produktionsförmågan. Stora
skillnader förekommer mellan enskilda grödor, varvid vall och stråsäd klarat bristen på
näring väsentligt bättre än sockerbetor och
oljeväxter. Enbart underhållsgödsling med
fosfor har inte räckt till för att upprätthålla
det ursprungliga fosfortillståndet mätt som PAL särskilt inte vid kreaturslös drift. Jordens
mullhalt går mot en för varje odlingssystem
och odlingslokal karakteristisk nivå. I det
kreaturshållande systemet med stallgödsel
och vall ligger mullhalten efter 40 års odling
högre än i det kreaturslösa. Det krävs en väl
avvägd gödsling med högre skördar och mer
skörderester för att upprätthålla jordens
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mullhalt. Det finns av dessa försök inget som
tyder på att man i det konventionella jordbruket håller på att försämra jordarnas långsiktiga bördighet, vilket ibland påstås.
Bjärrö dsfö rsö ke n åte rspe glar tidigare fö rhållande n

Utgångsläget när försöken startade på Bjärröd påminner mycket om förhållandena för
50–60 år sedan. Näringsbrister, särskilt på
kväve och fosfor var då inte ovanliga liksom
inte heller dåliga kalktillstånd. Ogrästrycket
var stort och först när selektiva ogräsmedel
började användas under 1940-talet kunde trädesbruk och annan mekanisk ogräsbekämpning kompletteras med effektivare kemiska
bekämpningsåtgärder. Varje år drabbas enskilda grödor av olika växtsjukdomar och
skadedjur även om vi här i landet är förskonade från mera förödande farsoter. Dock är det
säkerligen många som fortfarande minns de
kraftiga angreppen 1951 av svartrost på de
syd- och mellansvenska vetefälten och bladmöglets härjningar på potatisen i Norrland.
Genom växtförädling och andra förebyggande åtgärder kompletterat med kemiska bekämpningsåtgärder har förutsättningarna för
ett effektivt växtskydd ökat väsentligt. Tyvärr
visade det sig att en del av de bekämpningsmedel som från början användes inte bröts
ned tillräckligt snabbt utan kunde anrikas i
näringskedjan. Förbättrade analysmetoder,
effektivare kontrollåtgärder och mycket restriktiva bestämmelser har lett till att man numera endast i rena undantagsfall påträffar
rester av bekämpningsmedel inom satta
gränsvärden i vanliga jordbruksgrödor odlade i Sverige.
I Skåne påminner Bjärrödsförsöken också
mycket om förhållandena inom sockerbetsodlingen. I sina omfattande arbeten åt dåvarande Sockerbolaget påvisade tidigare citerade Olle Arrhe nius (1931 o 1959) betornas
stora behov av bl a växttillgänglig fosfor och
känslighet för låga pH-värden dvs sur markreaktion. Detta ledde till en omfattande ana57
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Bild 6.

Det krävs långliggande försök om man verkligen skall kunna bestämma hur odlingssystem och odlingsåtgärder påverkar jordens bördighet. Här en bild från de berömda
försöken på Rothamsted som anlades redan 1843. – It’s necessary with long-term experiments to determine how different cropping systems and cultivation measures influence the fertility of the soil. The picture is from the famous long-term experiments at
Rothamsted that started already 1843.

lysverksamhet av de jordar där sockerbetor
odlades. Samtidigt underströk Arrhenius att
man inte kunde bestämma behovet av olika
växtnäringsinsatser enbart med hjälp av jordanalyser utan att det krävdes en omfattande
fältförsöksverksamhet.
Under åren 1928–52 genomfördes mer än
2 000 försök med fosfor och kalium till sockerbetor och mer än 1 000 kvävegödslingsförsök
av försöksringar och hushållningssällskap.
Detta omfattande försöksmaterial har bl a
bearbetats av Bo ris Ehnro t (1971) och Gö sta
Elme rs (1955). Man fann bl a statistiskt säkra
ökningar av sockerskörden för fosforgivor
upp till 100 kg P per hektar eller mer. De största skördeökningarna erhölls på jordar med
sämst fosfortillstånd samtidigt som det fanns
stora skillnader i grundskörd mellan jordar i
olika fosforklasser. Liknande resultat kom
Olle Gunnarsso n (1987) till när han bearbetade 565 försök i sockerbetor genomförda un58
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der 1950-talet. När det gäller sambandet mellan skördeutbyte och fosforklasser kan man
för såväl stråsäd som sockerbetor dock endast tala om en trend (Hahlin o Eriksson, 1981)
eftersom det är så många andra faktorer som
påverkar skördenivån och som är svåra att
skilja från markens fosfortillgångar. 1945 påbörjade försöksringarna i Malmöhus län en
serie fastliggande fosforgödslingsförsök, som
i första hand syftade till att klargöra den då
aktuella frågan om förrådsgödsling eller årlig
gödsling med fosfor. Totalt genomfördes 91
sådana 8-åriga försök (Bjelke-Holterman A,
1965). Sammanfattningsvis visade dessa försök:
att det förelåg en ganska god överensstämmelse mellan jordens fosforinnehåll enligt
markkartan och effekten av tillförd fosfor;
att en viss uppgödsling med fosfor kunde
vara befogad för att på jordar med dåligt fos-
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fortillstånd höja detta och därmed avkastningsnivån;
att det på jordar med inte alltför dåligt fosfortillstånd finns goda möjligheter att förrådsgödsla och att man då bör ge fosforn till de
mest krävande grödorna i växtföljden exempelvis sockerbetor, potatis, vallinsådd och
höstoljeväxter;
att man på jordar med dåligt kalktillstånd
och därmed risker för fastläggning får iaktta
en viss försiktighet när det gäller förrådsgödsling. Här bör man i första hand kalka jorden.

Så kallad förrådsgödsling med såväl P som
K har tillämpats i Bjärrödsförsöken liksom i
bördighetsförsöken.
Äve n alve n bidrar me d växtnäring

Även om överensstämmelsen mellan markkarteringsresultat och effekterna av fosforgödsling ofta var god fanns det undantag. Den
i Skåne välkände läraren och försöksmannen
Harald Me lche rt (1954) fann på Margarinbolagets dåvarande försöksgård Brinkagården
mycket begränsade skördeökningar trots att
jordanalyserna tydde på stor fosforbrist i
matjorden. Han påbörjade då en undersökning av markens innehåll av fosfor liksom
också kalium och pH på olika djup i markprofilen ned till 1,6 meters djup. Han fann att på
vissa provtagningsplatser steg fosforinnehållet mycket kraftigt och kunde i vissa fall vara
50 gånger större längre ned i alven än i matjorden. På flertalet av gårdens jordarter med
benägenhet för permanent sprickbildning
fanns det goda möjligheter för rötterna att
tränga ned och utnyttja fosforn i alven.
Ungefär samtidigt hade Lars Fre driksso n
(bl a 1957, 1961, 1963 och 1995) i nära samarbete med Hans Egné r startat en mycket omfattande undersökning över växtnäringsförhållandena i svenska åkermarksprofiler. På
över 200 platser i landet provtogs och analyserades jordprofiler ned till 1 meters djup.
Dessa undersökningar kompletterades med
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ett stort antal fältförsök och visade att såväl växtnäringstillgången som kalktillståndet
längre ned i alven på vissa jordar hade stor
betydelse för grödornas försörjning med växtnäring. Resultaten bidrog också till att kasta
ljus över de olika uppfattningar om markkarteringens värde som fanns bland forskare och
försöksmän i olika delar av landet. På grund
av jordens textur tycks dock grödorna på
Bjärröd inte ha kunnat utnyttja den fosfor
som finns längre ned i alven.
De av Fre driksso n i samarbete med Egné r
gjorda undersökningarna ledde till att en ny
markkarteringsmetod, den s k AL-metoden,
började tillämpas år 1959.
Jo rdarna gö dslade s upp

Försöksverksamheten och den därpå grundade rådgivningen ledde till en ökad fosforgödsling samtidigt som jordbrukarna råddes att
gödsla upp sina jordar – förrådsgödsla – så
länge priserna på handelsgödsel var relativt
låga. I exempelvis Skåne steg användningen
av fosforgödselmedel från storleksordningen
10 kg P per hektar under slutet av 1940-talet
till 30–35 kg i mitten på 1970-talet. Denna uppgödsling återspeglades i de sammanställningar av markkarteringsdata som gjordes för olika tidsperioder (Larsson Nils G m fl 1980).
Medan det i början på 1960-talet var 36% av
jordarna i dåvarande Malmöhus län som tillhörde fosforklass IV–V var det i början på
1980-talet 70%. Denna stegring har sedan ytterligare fortsatt. Enligt en av Naturvårdsverket under 1997 lämnad rapport (Eriksson J,
Andersson A och Andersson R) har en kraftig
uppgödsling med fosfor ägt rum inom de större jordbruksområdena i hela landet, samtidigt
som det finns en stor geografisk spridning.
Försämrade relationer mellan kostnader och
intäkter har medfört att man nu under en
följd av år fått ägna allt större uppmärksamhet åt att minska kostnaderna i växtodlingen.
Därmed har också frågan uppstått i vilken
omfattning och hur länge man kan utnyttja
tidigare gjord uppgödsling. Nya och med ti59

S. Gesslein

den förändrade gödslingsrekommendationer
har tillkommit. I en översikt har Gunne l Hansson (1999) vid hushållningssällskapet Malmöhus nyligen sammanställt hur fosfor- och
kaliumrekommendationerna förändrats under senare år i såväl Sverige som Danmark
och Tyskland. Nya fastliggande försök startade i Skåne 1990 placerade på jordar i fosforklass IV eller högre. Dessa försök är avsedda
att belysa hur länge och i vilken omfattning
man kan tära på tidigare uppbyggda förråd. I
dessa försök har man skiljt på P och K i motsats till vad fallet är i bördighetsförsöken och
i Bjärrödsförsöken. I genomsnitt har dessa
nya försök efter 9 år (G Hansson, 1999) inte
givit någon påtaglig skördeminskning vid helt
utebliven PK-gödsling. I höstraps och sockerbetor förekommer dock en del svaga och
osäkra effekter av såväl P som K med tendenser till vissa samspelseffekter. Skördarna har
i flertalet grödor varit mycket höga och bortförseln av P klart överstigit tillförseln.
Som tidigare berörts anses det i såväl England (J Johnston, 1998) som Danmark (R
Grant, 1998) finnas vissa kritiska värden över
vilka den mer lättillgängliga oorganiska fosforn bör ligga för att man skall uppnå fullgoda
skördar. När man nått dessa värden anses det
räcka med enbart underhållsgödsling. Några
sådana mera exakta värden har hittills inte
uppgivits inom svensk växtodling även om
man allmänt tycks anse III eventuellt IV som
en lämplig fosforklass. Vad som tidigt förvånade i Bjärrödsförsöken var att man med en
mycket måttlig gödsling redan i fosforklass I–
II kunde uppnå så höga skördar av flertalet
grödor. Ett visst stöd för att man vid sockerbetsodling bör sträva efter ett något bättre
fosfortillstånd än vid enbart vall- och spannmålsodling finns dock även här.
Kaliumre sultate n me r svårto lkade

Bland alla de försök som under årens lopp
genomförts med kalium till olika grödor kan
här nämnas den omfattande serie fastliggande försök försöksringarna i tidigare M-län
60
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genomförde under åren 1962–1972 med 0–120
kg K per ha och år (B Månsson, 1972). Endast
på lerfria – svagt leriga jordar och i de lägsta
kaliumklasserna erhölls mera påtagliga skördestegringar. Oberoende av kaliumklass uppgick skördeökningen till ca 2% i stråsäd, oljeväxter och sockerbetor samt i vallgrödorna
till 4–9%. På de mellansvenska lerjordarna har
ingen och ibland negativa effekter av kaliumgödsling erhållits. I 110 försök under 18 år till
stråsäd (Hahlin o Ericsson, 1984) var det endast på jordar i kaliumklass I–II som kaliumgödsling var motiverad. Dock anses kalium
förbättra frosttåligheten och därmed vinterhärdigheten hos höstsådda grödor. Att en väl
balanserad kaliumgödsling är av stor betydelse för kvaliteten inom potatisodlingen är sedan länge känt.
Även om gödslingen med kalium alltid är
kopplad till fosforn i bördighetsförsöken kan
man konstatera att det med något undantag
aldrig förekommit någon synlig kaliumbrist
på grödorna i de försöksled som under 40 år
inte fått någon kaliumgödsling. Särskilt märkligt är detta för den särskilt kaliumkrävande
vallgrödan. Liknande observationer har gjorts
i Bjärrödsförsöken. Trots att bortförseln av
kalium överstigit tillförseln med över 800 kg K
per hektar under försöksperioden i odlingssystemet med 3-åriga vallar har mycket höga
skördar erhållits. Samtidigt har även i detta
system K-AL ökat trots en mycket negativ
kaliumbalans. Av ett annat på Bjärröd förlagt
flerårigt försök, där man i försöksplanen skiljt
på P och K, kan man (Warlin 1987, Växtpressen 1992, Sima 1995) konstatera att erhållna
PK-effekter till helt övervägande grad kan
hänföras till fosforn.

Kvävet och utlakningen
När miljöväckelsen grundades på 1960-talet
riktades uppmärksamheten snart mot de
växtnäringsförluster som kommer från jordoch skogsbruk och dess effekter på den ökan-
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de eutrofieringen i hav, sjöar och vattendrag.
I första hand var det effekterna av fosfor och
kväve som kom i blickpunkten. Ganska snart
besannades det man länge känt till inom lantbruksforskningen, nämligen att utlakningsförluster av fosfor är mycket små utom i rena
undantagsfall. Detta har också framgått av
Bjärrödsförsöken. I den mån jordbruket bidrar till ökade halter av fosfor till vattensystemen beror det på bristande stallgödselvård
och transporter av jord och växtmaterial genom ytvattenavrinning och översvämningar.
Med vårt klimat är förhållandena annorlunda för kväve och andra lättlösliga ämnen. Utlakning av kväve är en naturlig process, som
förekommer från alla marker. Storleken på
denna utlakning är dock beroende av en rad
olika faktorer och åtgärder. Alla odlingsåtgärder som stimulerar livet i marken, ex jordbearbetning, dränering och kalkning, bidrar också till en ökad mineralisering och därmed
ökade risker för utlakning. Medan utlakningsriskerna är störst på sandjordar är denitrifikationsprocesserna av större betydelse på lerjordar (bl a Petterson, 1993). Dessa förluster,
som är svåra att fastställa, anges av en del till
storleksordningen 30–35 kg kväve per hektar
åker. Andra anser att denitrifikationsförlusterna uppgår till 5–10 kg per hektar på sandjord
och 10–30 kg på lerjord. De största förlusterna av ammoniak sker inom djurproduktion
och stallgödselhantering. Smärre förluster
kan också inträffa om ammoniumhaltiga
kvävegödselmedel sprids på kalkrika jordar
utan nedbrukning liksom också vid tillförsel
på markytan av större mängder färskt växtmaterial, ex vid gröngödsling.
Det finns sålunda en rad mer eller mindre
påverkbara faktorer som medverkar till läckaget av växtnäring. Skillnaderna mellan norr
och söder är påtagliga och till stor del bundna till klimatet. I Norrland uppgår utlakningsförlusterna av kväve endast till några kilo per
hektar (bl a Hoffman, 1992, Pettersson, 1993).
På lerjordar i Mellansverige och norra Götalands slättbygder kan dessa förluster vid nor-
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mal jordbruksdrift uppgå till 5–10 kg, medan
de på lätta sand- och mojordar i södra och
sydvästra Sverige uppgår till 30–40 kg per
hektar eller mer. Ande rsso n (1986) beräknade
den årliga medelutlakningen av kväve till 30
kg/ha i Malmöhus län, 40 kg i Halland, 10 kg i
Östergötland och 5 kg i Västerbotten.
Skillnaderna mellan olika jordarter och
driftsinriktning är också påtagliga. Enligt
danska undersökningar (bl a Østergaard och
Jensen 1993) är riskerna för kväveutlakning
dubbelt så stor på sandjordar som på lerjordar och likaså dubbelt så stor på jordar gödslade med svingödsel än enbart handelsgödsel. Gödsling med nötkreatursgödsel ligger
någonstans mittemellan. Som ett av motiven
för alternativa odlingssystem har det ofta
framförts att dessa skulle minska riskerna för
utlakning. Bland annat av en nyligen framlagd
studie (Kirchmann H o Bergström L, 2000)
framgår att så ingalunda behöver vara fallet
om man beaktar mängderna tillfört kväve och
skördarnas storlek. Baljväxtrikare vallar,
stora inslag av andra kvävefixerande grödor
samt användningen av kreatursgödsel gör
det svårare vid alternativa odlingssystem att
minska kväveläckaget än vid konventionell,
kreaturslös drift. Detta bekräftas också av
Bjärrödsförsöken, där mängden restkväve i
de båda odlingssystemen utan handelsgödselkväve, men med stor andel kvävefixerande
grödor (1 o 2) såväl höst som vår i varje fall
inte varit mindre än i de konventionella systemen. I odlingssystem 1 har dessutom mängden tillfört överskottskväve varit av samma
storleksordning som i de konventionella systemen.
Många undersökningar visar sålunda att
det finns stora regionala och lokala skillnader
när det gäller kväveutlakning. Beroende på
driftsinriktning, jordarter, grödval m m finns
betydande skillnader mellan närbelägna gårdar och t o m mellan olika skiften på den enskilda gården. Härav följer att medelvärden
satta för stora geografiska områden har sin
givna begränsning och måste användas med
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stor försiktighet. Ett tag var man inne på att
sätta samma mål för hela landet, nämligen att
avrinningsvattnet högst skulle få innehålla 5
mg N per liter (Jordbruksverket, 1993). Vid
den avrinning som uppmätts på Bjärröd skulle detta betyda en utlakning på 12 kg N per
hektar och år. Även helt utan gödsling med
kväve under en lång följd av år har utlakning
här i genomsnitt uppgått till 21 kg N per hektar och år. Liknande resultat finns i andra försök, bl a Annelöv (Bertilsson G, 1996).
Trots att det är betydligt lättare att styra
grödornas behov av växtnäring med handelsgödsel än med stallgödsel och andra organiska gödselmedel kom handelsgödseln till en
början att utpekas som den stora föroreningskällan. Begreppet ”övergödning” används på
ett sådant sätt att den oinitierade lätt kunde
få uppfattningen att flertalet jordbrukare använde betydligt mer gödsel än vad som behövdes för en optimal skörd. Mot detta talade
bl a att förbrukningen av växtnäring i såväl
handelsgödsel som stallgödsel sedan länge
varit betydligt mindre i Sverige per areal brukad åker än i flertalet jämförbara länder i
Västeuropa. Som tidigare påpekats hade dessutom denna förbrukning av fosfor och kalium
i handelsgödsel minskat väsentligt från början av 1970-talet samtidigt som kväveanvändningen varit tämligen oförändrad. Inte heller
djurhållningen och därmed stallgödseltillgången har ökat under de senaste 20–30 åren.
Däremot har det skett en ökad koncentration
till färre och större besättningar. Det är sålunda inte djurhållningen som sådan som skapat de stora miljöproblemen utan den tidigare av statsmakterna stödda koncentrationen
till stora enheter utan att man tillräckligt beaktade behovet av erforderliga spridningsarealer.
När det gäller den s k övergödningen visade det sig också (bl a Andersson, 1986) att det
i första hand var på de kreaturshållande gårdarna som det ibland förekom en överoptimal
gödsling. Särskilt under 1950-talet och 1960talet när handelsgödseln ansågs som ett bil62
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ligt produktionsmedel betraktades stallgödseln som ett avfall. Numera är det en resurs
som det gäller att ta tillvara och nyttja på bästa möjlig sätt. Nuvarande krav på spridningsarealer, lagringskapacitet, nedmyllning m m
har i hög grad bidragit till att förbättra situationen. Senare års forskning och försök har
också visat att det vid konventionell drift på
kreatursstarka enheter och där jordarna tidigare uppgödslats går att klara grödornas behov av P och K med enbart stallgödsel.
Hande lsgö dse ln fick skulde n

Till en början fick handelsgödseln en stor del
av skulden för jordbrukets belastning på miljön. På 1980-talet beslutades om särskilda avgifter på handelsgödsel och sedermera också
på växtskyddsmedel. Dessa avgifter infördes
till en början för att minska intensiteten i växtodlingen och skulle användas till att täcka en
mindre del av kostnaderna för den överproduktion av spannmål som förekom vissa år.
Sedermera har dessa avgifter mer fått karaktären av miljöavgifter utan att återbördas till
jordbruket.
Ofta kopplade man samman miljöfrågorna
med produktionsbalansen inom jordbruket
och intensiteten. Så var fallet när 1987 en särskilt ”intensitetsgrupp” i ett betänkande från
Jordbruksdepartementet föreslog ytterligare
avgiftshöjningar på gödselmedel och växtskyddsmedel. Med ledning av ett mycket
omfattande material från den s k HIR-rådgivningen i M-län kunde hushållningssällskapet
(Gesslein, 1987, Stjerndahl, 1988) då bl a visa
att en ökad kvävegödsling inte behövde betyda ökade risker för utlakning. Vid högre skörd
utnyttjas kvävet bättre och mängden restkväve kan bli mindre. Liknande resultat har
bl a redovisats från England (Johnston A E,
2000). Analysen från HIR-gårdarna omfattade
material från 6 385 enskilda skiften med stråsäd på sammanlagt 63 700 hektar under åren
1981–1986. Under förutsättning att gödslingen så långt möjligt anpassas till skördeutfallet
behöver sålunda en högre intensitet i växt-
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odlingen inte medföra några omedelbara och
påtagligt ökade risker för miljön. Vad som
däremot sker är att det tillförda kvävet också
bidrar till större mängder kväverikare skörderester, dvs gödselkvävet bidrar till att göra
produktionssystemet kväverikare. De tta är till
fö rde l fö r jo rde ns mullhalt o ch pro duktio nsfö rmåga, me n till nackde l p g a ö kade riske r fö r
utlakning ge no m mine ralise ring. I de alterna-

tiva odlingssystemen strävar man åt samma
håll, men här med hjälp av kvävefixerande
grödor och organiska gödselmedel.
Av de olika källor som bidrar med kväve till
belastningen av vattensystemen förbiser man
ibland det atmosfäriska nedfallet. Tar man
Östersjön som exempel så anses det samlade
jordbruket runt hela detta innanhav bidra
med 38% och atmosfärsdepositionen med
27%, (Enell, 1996). När det gäller de enskilda
länderna runt Östersjön anses Sverige bidra
med 9%, varav jordbruket med 3–4%. I varje
fall i södra Sverige anses nedfallet av kväve
från luften till åkern vara av ungefär samma
storleksordning som läckaget. Detta överensstämmer ganska väl med de beräkningar som
gjorts i Bjärrödsförsöken.
Som tidigare framhållits är det svårast att
förutse och styra det kväve som årligen frigörs genom mineralisering av skörderester
och den organiska substansen. Detta gäller
såväl bidraget till grödornas kväveförsörjning
som riskerna för utlakning. Härom vittnar inte
minst försöken på Bjärröd. Det sätt på vilket
jordbruket här bedrivits under många år
medförde att betydande mängder kväve frigjordes när växtodlingen ställdes om till öppet
bruk. En rad under senare år genomförda undersökningar och försök har visat hur man
skall kunna minska läckaget av detta, genom
mineralisering, frigjorda kvävet. Hit hör bl a
grödval, stor andel grödor som håller marken
bevuxen under vinterhalvåret, minskad jordbearbetning, sen höstplöjning, gärna vårplöjning där så är möjligt och bruket av fånggrödor.
Vad man saknar i dagens jordbruksforskning är att man borde lägga ner mer ansträng-
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ningar och tid på att analysera vad som tidigare gjorts innan man startar nya projekt. Om
man exempelvis studerat de omfattande analyser O Arrhe nius (1926 o 1931) genomförda
under 1920- och 1930-talet för att försöka
bestämma kvävegödslingsbehovet till sockerbetor hade man kanske som på Bjärröd kommit underfund med att mängden restkväve i
matjorden då var av ungefär samma storleksordning som i dagens jordbruk. Dessa förhållanden har M Ho ffmann (1999) nu tydligt belyst i sin doktorsavhandling. Härav dras slutsatserna (M Hoffmann m fl, 1999) att såväl utlakning i kg kväve per hektar och belastningen i ton var av samma storleksordning under
andra halvan på 1800-talet som i dagens jordbruk. Orsakerna härtill var stor andel svartträda, stor frigörelse av nitratkväve från nyodlade ängsmarker och att grödorna genom
begränsade växtbetingelser inte kunde utnyttja en stor del av det kväve som fanns tillgängligt i marken. Genom torrläggning och
sänkning av ett stort antal sjöar i odlingslandskapet har en reningskapacitet på ca 30 000
ton kväve gått förlorad. Därmed kommer en
större del av det från jordbruksmarken utlakade kvävet att belasta vattensystemen.

Alternativa odlingssystem
Under 1970-talet höjdes en del kritiska röster
från företrädare för olika alternativa odlingsmetoder att man inte fick resurser och möjligheter att deltaga i den officiella försöksverksamheten. Detta var ett av skälen till att kontakter togs med företrädare för Ekhagastiftelsen och Naturenlig odling när försöken planerades på Bjärröd. Naturenlig odling representerade tillsammans med organisk-biologisk
odling och biodynamisk odling en av de tre
vanligaste formerna för alternativ odling som
då förekom i Sverige. Tankegångarna om alternativa odlingsformer hade funnits på olika
håll sedan början av 1900-talet. De växte närmast fram som en kritik mot de då nyare pro63
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duktionsmetoder som blev möjliga genom en
ökad användning av handelsgödsel och växtskyddsmedel samt en ökad specialisering
och mekanisering.
Efter att ha blivit tillgodosedda med en del
kompletterande analyser av Bjärrödsjorden
fick företrädarna för naturenligt odling själva
utforma detaljplanen för ett av odlingssystemen. De fick också välja var i försöksfältet
detta skulle placeras, sedan fältet testats som
ett blindförsök under 1980. Ett av önskemålen
var dessutom att man genom sin egen försökspatrull skulle svara för skötseln av detta
försöksled. När det 1:a växtföljdsomloppet
hade slutförts meddelade man att man inte
längre önskade medverka i försöket. Som skäl
uppgavs bland annat riklig ogräsförekomst
och angrepp av knäpparlarver på potatisen.
Dessa angrepp ansågs särskilt besvärande
med den placering man själv valt i fältet. Efter
detta ställningstagande blev det efter en särskild framställan dåvarande Institutionen för
Växtodling vid SLU som tog på sig ansvaret
för planläggning och insatta åtgärder i försöksledet med naturenlig odling. Härvid har
KRAV:s regler för produktionskontroll följts.
Den stallgödsel som inköpts till det naturenliga odlingssystemet har dock inte av försökstekniska skäl varit baserad på foderstater
innehållande de mängder godkänt foder som
finns upptagna i KRAV:s regler (1997).
Innan försöket startade på Bjärröd fanns
det här i landet bara två längre liggande försök med jämförelser mellan olika odlingssystem. Det var de två försöken på Säby utanför
Uppsala (J Dlouhy, 1981) och i Järna (B D Pettersson, 1982). Här jämförde man i två respektive tre 3-åriga växtföljdsomlopp konventionell odling med biodynamisk odling. Sedan
dess har en ganska omfattande försöksverksamhet med alternativa odlingsmetoder kommit igång i landet. Detta har skett som fleråriga, rena fältförsök men också sådana som
mer har karaktären av demonstrationsförsök.
Härtill kommer att det årligen numera genomförs ett stort antal sortförsök och andra od64
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lingstekniska försök med anknytning till den
alternativa odlingen. Utan att kunna gå in på
detaljer ges här exempel på några sådana,
mera långsiktiga försök.
1986 startade hushållningssällskapet Malmöhus tillsammans med landstinget och företrädare för alternativa odlingsformer ett kombinerat demonstrations- och fältförsök på
Skurups lantbruksskola (bl a Olsson K, 1995
och hushållningssällskapet m fl, 1998). I storparceller jämförs här två konventionella
odlingssystem utan respektive med kreatur
och vall med två alternativa (ekologiska) system likaledes med resp utan kreatur och vall.
Utöver en hel del analyser har detta försök
skördats försöksmässigt t o m 1997.
I f d Kristianstads län bedriver hushållningssällskapet tillsammans med bl a landstinget sedan 1987 tre försök förlagda till Bollerup, Önnestad och Ö Ljungby, (bl a Gunnarsson A 1996 o 1999). I sexåriga växtföljder
jämför man här två konventionella odlingssystem med tre ekologiska. Till detta projekt
är knutet ett mycket omfattande analysprogram samt olika delprojekt. En styrka med
dessa försök är bl a att man här odlar alla grödor under alla år. Man kan i dessa försök jämföra kreaturslös, konventionell växtodling
med ett kreaturslöst, ekologiskt system med
stor andel kvävefixerande grödor och gröngödsling. På liknande sätt kan man jämföra ett
konventionellt system med 2-åriga vallar och
kreatursgödsel med två liknande ekologiska,
varav ett biodynamiskt.
På hushållningssällskapets försöksgård
Logården i tidigare Skaraborgs län, lade man
1991 om hela driften till ett storparcellprojekt
med tre olika odlingssystem (bl a Eriksson K,
Helander C A och Lidberg J 1999). Dessa omfattar A/ kreaturslös konventionell odling, B/
ekologisk odling och C/ integrerad/resurshållande odling. Varje system omfattar 8-åriga
växtföljder utlagda på arealer från 12 till 28
hektar. I den ekologiska odlingen följer man
KRAV:s regler. En mindre mängd stallgödsel
tillförs detta system men kväveförsörjningen
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bygger i första hand på kvävefixerande grödor. Den integrerade odlingens mål är en miljövänligare produktion som inte är beroende
av extra stöd eller högre priser än den konventionella. En av grundtankarna här är att en
bättre växtföljd skall göra det möjligt att reducera såväl jordbearbetning som användningen av mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Till detta ”storparcellförsök” på
Logården är ett omfattande analysprogram
knutet liksom en del specialundersökningar.
Utöver skördedata har ingående ekonomiska analyser utförts i flertalet av här behandlade försök (bl a Laike M och Gunnarsson A,
1999).
Som ett grovt genomsnitt för här refererade försök kan man konstatera att spannmålsskördarna i de alternativa odlingssystemen
legat ca 40% under de konventionella. Oljeväxterna har varit svårare att klara medan
vallgrödorna liksom på Bjärröd klarat sig
bäst.
Vad so m någo t ö ve rraskande framko mmit
av Bjärrö dsfö rsö ke n är do ck i fö rsta hand att
de t så snabbt och me d e nkla hjälpme de l går att
på nytt åte rställa e n jo rds pro duktio nsfö rmåga
från e n låg utgångspunkt.
Mo t de tta ko ntraste rar de uppe nbara svårighe te r so m fö re le gat i de t e ko lo giska syste me t.
Öve rgånge n unde rlättas på uppgö dslade
jo rdar

I motsats till Bjärrödsförsöken är samtliga här
relaterade försök utlagda på tidigare starkt
uppgödslade jordar. Fosforklasserna har uppgått till IV och V utom på Ö Ljungby där den
var III. Man kan på goda grunder förutsätta att
liknande uppgödsling ägt rum på många av de
gårdar som under senare år övergått från konventionella till alternativa odlingsformer. Till
mycket stor del har denna uppgödsling genomförts med handelsgödsel och då med
gödselmedel som enligt KRAV:s regler (1997)
för ekoodling inte får användas. När det gäller
fosforn är detta något av en paradox i den
alternativa odlingen eftersom flertalet grödor
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under en lång följd av år kan utnyttja de med
icke godkända fosforgödselmedel uppbyggda
förråden utan större skördeförluster. Den
karenstid på ett år som krävs för en övergång
kan man i detta sammanhang helt bortse ifrån.
Redan i mitten på 1800-talet upptäcktes att
man med en relativt enkel syrabehandling av
råfosfat och liknande fosforkällor kan göra
fosforn betydligt mer växttillgänglig. Eftersom
fosfor är en ändlig resurs borde man som gödselmedel använda sådana former där det går
åt minst fosfor dvs i en för växterna lättillgänglig form. Detta är dock enligt KRAV:s regler inte tillåtet inom den alternativa odlingen.
Av Bjärrödsförsöken har framgått att grödorna i det naturenliga odlingssystemet fortfarande efter 18 års odling lider av fosforbrist
trots att man här med Thomasskalk och råfosfat tillfört 4 gånger mer fosfor utöver bortförseln än till övriga odlingssystem.
Att det förutom ogräsförekomst och växtsjukdomar i första hand är bristen på lättlösligt kväve och inte fosfor som begränsar skördarna i den alternativa odlingen framgår av
flertalet här refererade försök. Därom vittnar
också de låga proteinhalterna i spannmålen.
Medan den konventionella odlaren måste ha
en proteinhalt på minst 11,5% i sitt höstvete
för att det skall bli godkänt som brödsäd får
den alternativa odlaren ett merpris för en
vara som inte tillnärmelsevis uppnår denna
gräns. Enligt Ecotrades slutpriser för åren
1995–98 (Roempke G, 1999) krävdes dock en
proteinhalt hos höstvetet på lägst 10,5% för
att full betalning skulle utgå för ekospannmål.
Även denna proteinhalt har varit mycket svår
att uppnå i försöken.

Odlingsintensitet och miljöfrågor
Det har tidigare nämnts att nyare studier visat
att ekologisk odling inte ger några fördelar
när det gäller minskad utlakning jämfört med
väl avpassad konventionell drift.
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I odlingssystemförsöket finns olika miljörelaterade parametrar bestämda, och det kan
vara av intresse att sammanfatta dessa för
system 1 (ekologiskt) och system 6 (intensiv
kreaturslös växtodling).
Ekologisk Intensiv Kommentar
gällande
intensiv
Medelskörd
(länet = 100)

63

114

Nära dubbel
skörd

Restkväve
efter skörd
(N i profil)

59

50

Lägre utlakningsrisk

Daggmaskar

60

228

Kolhalt i mark,
1979–1999, % 2,71–2,51 2,56–2,51

Förändr.
i kolhalt

- 0,20

- 0,05

Organisk substans,
1979–1999
4,7–4,3

4,4–4,3

Förändr. i organisk
substans
- 0,4

- 0,1

Mer daggmask
Bibehåller
mullhalt
bättre

Det kan konstateras att alla parametrar vad
gäller mark och odling visar miljöfördel för
det intensiva systemet. Flera av dessa data
stöds av motsvarande resultat i det intilliggande växtnäringsförsöket.
”Intensivt jordbruk” har nästan blivit ett
skällsord. Det finns i miljödebatten starka skäl
för en omvärdering.

Extended Summary
In 1980 a field experiment with six different
cropping systems (R3-0058) and a combined
liming and plant nutrition experiment (R366

0059) was started on Bjärröd Farm belonging
to the Malmöhus Agricultural Society. The
results presented here cover three 6-year
crop rotations during 1981–1998, or a total of
18 years. At Bjärröd Farm the former owners
had not used mineral fertilisers or pesticides
since the mid-1940s. For many years the farm
had been managed with emphasis on perennial leys for sheep production. This extensive
form of management had led to a deteriorated lime status and to an impoverishment of
plant nutrients, particularly plant-available
phosphorus. The trials at Bjärröd were performed in cooperation between the Department of Soil Science at the Swedish University of Agricultural Sciences (Prof. Sven L Jansson) and the Agricultural Society. Representatives of Ekhaga Foundation and Naturenlig
Odling (Organic Farming) participated in the
planning of the experiments. During the first
rotation the latter organisation was responsible for the measures introduced in cropping
system 1, i.e., what is here called “organic
farming”. Later, this responsibility was taken
over by the Department of Plant Husbandry
(today the Dept. of Ecology and Crop Production Science) at the Swedish University of
Agricultural Sciences (SLU).
Bjärröd (55º42ºN, 13º43ºE) is located on the
till deposited by the notheast ice movement
in Skåne, in southern Sweden. The topsoil is
a loamy till with moderate humus content
and a clay content of 15–25% At the start of
the trials the organic content was 4.4%. The
pH-value in the topsoil was 5.6 and the content of easily soluble phosphorus 1.0 mg/100g
soil, i.e., the lowest P-AL class. The content of
easily soluble potassium was 5.7 mg/100g
soil, i.e., K-AL class II. Deeper in the soil profile the lime status improved as well as, to
some extent, the availability of plant-available
phosphorus. The mean temperature during
the warmest month, July, was 16.7˚C during
the experimental period, and the precipitation was 764mm with large variations (Table
2). In 1980 the two experiments were con-
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ducted as blind trials in barley. The mean
yield for the entire field was then 2000 kg per
hectare. This yie ld was thus a me asure o f the

use of pesticides. All crop residues incorporated into the soil.

Bjärrö d so il’s o wn pro ductio n capacity witho ut
additio n o f plant nutrie nts o r use o f he rbicide s
o r o the r pe sticide s.

The availability of roughage – ley forage
and silage (sugar beet tops) – corresponds to
1.1 dairy cow including follower per hectar in
cropping system 3 and 0.5 dairy cow incl.
follower in cropping system 4. This has been
used as a basis for estimating the amounts of
farmyard manure (FYM) required. Cropping
system 1 is planned as a system without
cattle and only with crops for sale (including
the ley) but with farmyard manure purchased. According to the field plan in Figure
1, each cropping system has an area of 3150
m2.
Co ntro l plo t: A control plot, a 0-plot, had
been established in the experimental field
from the very start. Apart from liming during
the autumn of 1980 this plot was never given
treatments with farmyard manure, fertiliser
or pesticides. This 0-plot, situated in a perennial ley, has been used to represent the starting point at the experimental site.
In the autumn of 1980, cropping systems 2
to 6 were limed with 4.5 tonnes of lime (2070
kg CaO). This led to an increase in the pHvalue from 5.6 to 6.2–6.5. Initially, liming was
not considered necessary in cropping system
1. In the autumn of 1985, cropping system 1
was supplied with 2 500 kg of Thomas slag
(45% CaO and 4% tot-P). Maintenance (basic)
fertilisation with PK-fertilisers has been used
in cropping systems 2–6, where the requirement of P has governed the size of the applications. The aim has been to achieve, after a
certain enhanced fertilisation, a similar balance between supplied and removed phosphorus in the different cropping systems. The
N-applications were established at the start of
the experiment with consideration paid to
the supplies of farmyard manure, undersown
crops, etc. The detailed plan for the supplementary trial with supply of different liming
and plant nutrients is shown on p. 19. The
rotation and cropping measures used were

In the present context the term “cropping
system” refers to different crop rotations and
lines of production. The different cropping
systems were:
1. “Organic farming” with manure but without use of easily-soluble fertilisers or pesticides. Mechanical weed control. All crop
residues are incorporated into the soil.
2. “Balanced rotation without animals” with
a large proportion of legumes without fertiliser nitrogen and with restrictive use of
pesticides. Only PK-fertilisers. Crop residues incorporated into the soil.
3. “Management based on intensive animal
production” with 3-year leys (50%) and
pesticide inputs according to need. Solid
cattle manure (FYM) and PK-fertilisation
according to need of completion. Moderate N-fertilisation. All crop residues removed.
4. “Normal rotation with cattle”, using a 1year ley, chemical weed control but in
other respects rather restrictive pesticide
inputs. Cattle slurry and PK-fertilisation
according to need of completion. Moderate N-fertilisation. All crop residues removed except rape straw and winter
wheat straw.
5. “Monoculture of barley” with catch crop
(white mustard, but later perennial ryegrass) every second year. Only fertilisers.
Herbicide and pesticide inputs as required. Barley straw incorporated except
in years with a catch crop.
6. “Intensive management without animals”
with nitrogen applications normal for the
district and more intensive and normal

67

S. Gesslein

the same as in cropping system 6. The plans
for the two experiments included measurements of leached nitrogen and other substances. However, the Uhlen lysimeters that
were placed below ploughing depth in each
cropping system did not work satisfactorily.
The C-lysimeters (Figure 2) that had been dug
into the supplementary plant nutrition experiments worked well, with one exception.
Yield s
On this soil, being strongly impoverished in
phosphorus, the first year’s yield could be
increased from 2 500 kg (system 2) to 5 700 kg
(system 6). Already during the first crop rotation the highest yielding cropping system
gave yields in winter wheat of 7 400 kg per
hectare (system 6), in sugar beet 50 tonnes
(system 6) and in ley 9 300 kg dm (system 3) .
The fact that mo de rate inputs o f plant nutrie nts
and pe sticide s so rapidly gave incre ase d yie lds
o n an impo ve rishe d so il, who se inhe re nt pro ductive capacity was 2 000 kg, was a surprise .

Since individual crops in the different cropping systems occur simultaneously only in a
few years, the yields of all crops and years are
reported in relation to the mean yields for the
district (M-county, Figure 3). In all cropping
systems the highest yields have been obtained in the system without animals (system
6) and in the two systems including animals
(systems 3 and 4). In these three systems the
yields have been 14% and 9%, respectively,
above the county averages. The barley yields
in system 5 (monoculture) were often below
the county averages, with large variations
between individual years. This occurred despite the fact that nematode-resistant varieties were always used. According to the two
nematode studies conducted, the occurrence
of the cereal cyst nematode (He te ro de ra
ave nae ) was very low. It was interesting to
note that in the inventory made of nematodes
in 1987 several species found had not previously been reported in Sweden
In cropping system 1, with organic farming,
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the yields were, on average, 37% below the
county averages, and in system 2, without
fertiliser-N, they were 25% below. The yield in
system 1, improves slightly with time, depending on spring wheat being replaced by
winter wheat in the second and subsequent
rotations, and on the fact that the potato yield
was considerably improved in the third rotation. The good availability of mineralisable-N,
especially during the first years was of major
importance for the yield results in both these
cropping systems.
For individual crops we can state that
phosphorus deficiency, leaf aphids and severe competition from weeds led to low
yields of fodder peas and field beans in cropping systems 1 and 2 (Table 3) The analyses
conducted show that common root rot (Aphano myse s e ute e iche s) did not occur during
the experimental period. The ley survived the
lack of plant nutrients and the weed pressure
best, as well as, to some extent, the winter
wheat. Ware potatoes gave very low yields
during the first two crop rotations in cropping
system 1, about 60% below the county average, but improved in the third rotation.
The major importance of plant nutrients
for the total yield can be seen from Table 5.
However, individual crops have reacted very
differently. Winter wheat gave very large yield
increases for N-fertilisation alone (Figure 4),
whereas other crops, and particularly sugar
beet and spring rape, were more dependent
on PK-fertilisation. The importance of allround fertilisation can be seen from the interactions observed. The results from the entirely unfertilised experimental treatment illustrate how the soil’s own productive capacity
has decreased with time (Figure 5). Also here,
differences can be identified between different crops.
Some q ua lity cha ra cteristics
The lack of easily available nitrogen led to
extremely low protein concentrations in both
barley and winter wheat (Tables 6 and 7).
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During the first years of the experiment there
were also extremely low concentrations of
phosphorus in the barley kernels. The quality study conducted in 1995 on winter wheat
from cropping systems 1, 2 and 6 (Table 7)
showed that all properties of importance in
accordance with current baking technology
were much poorer when fertiliser-N was not
used. With milder treatment of the dough and
“home-baking” it was possible, however, to
get good baking results also with wheat from
cropping systems 1 and 2.
With its long growing period, sugar beet
can make use of the good availability of mineralisable-N better than other crops. In cropping system 2, with yields of sugar beet that
were about 40% below those in the other systems, we can find the lowest levels of aminonitrogen and K+Na. In other respects there
are no particular quality differences between
the systems. The results from the supplementary plant nutrition experiment show that low
availability to phosphorus leads to lower
numbers of plants, lower sugar contents and
a smaller proportion of extractable sugar.
Despite the choice of potato varieties suitable for natural cropping methods there were
not only low yields but it was also difficult to
obtain satisfactory quality, as demonstrated
by analyses performed by SMAK, Swedish
Tablepotato Control Agency Ltd. (Table 9).
Gross ma rgin
Using production calculations for a 40–50
hectare farm in this part of central Skåne, the
gross margin excluding labour and the gross
margin including labour have been calculated
for each cropping system and year. The gross
margin (GM) varies widely between different
years, crops and cropping systems (Table 10
and Figure 6) When considering the entire
experimental period, the best GMs were obtained in the system with “normal” livestock
production (4). The re-drilling of sugar beet
during the second rotation in system 6 had
severe effects on the economic result. The
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improved potato yield in system 1 during the
third rotation improved the GM for the entire
rotation, as well as the extra subsidy that
could then be obtained when using ecological
cropping methods. The re sults sho w that, de spite this suppo rt and re aso nable incre ase s in
price s, it is hardly po ssible fo r an individual
farme r to survive the transition to organic farming o n a so il that has no t pre vio usly be e n give n
be tte r plant nutrie nt status with farmyard
manure and/o r fe rtilise rs in acco rdance with
co nve ntio nal me tho ds.

Ea rthw orms a nd soil resp ira tion
The Department of Ecology at the University
of Lund conducted studies of the occurrence
of earthworms and of soil respiration after
the first and second rotations. The results are
shown in Figures 7–9. Very high values were
obtained in the undisturbed 0-plot, but in
other respects the differences were relatively small. The greatest number of earthworms
occurred in system 6 on both occasions the
counts were made, whereas the amount of
earthworm biomass was slightly larger in
cropping systems 1 and 3. Soil respiration,
measured as the amount of carbon dioxide
formed per hour and gram of dry soil, was
largest in systems 1, 3 and 6. The small diffe re nce s that o ccurre d be twe e n the diffe re nt cro pping syste ms do no t co nstitute e vide nce fo r the
diffe re nt cro pping me tho ds affe cting the o ccurre nce o f e arthwo rms and so il re spiratio n.

Weed freq uency
According to the pilot study conducted in
1978 by a student at the Plant Ecology Department, University of Lund, the flora at Bjärröd
was extremely rich in species. Weed counts
have been made annually in the different
crops both before and after chemical as well
as mechanical weed control. The weeds remaining after the control inputs have also
been weighed. Chemical weed control and
well-developed crops have resulted in the
number of weeds gradually decreasing in
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most of the cropping systems. Examples are
given in Table 11. After cropping for 18 years
the number of species has decreased at the
same time as there has been a certain shift
towards more difficultly-controlled weeds.
The most difficult problem was to keep the
weed under control in field beans and fodder
peas.
Lime, p hosp horus a nd p ota ssium
The effects of the liming done during the
autumn of 1980 in cropping systems 2–6 and
in the 0-plot remained in the topsoil during
the entire experimental period except in system 2 (Table 12). As also found in cropping
system 1, the large share of leguminous crops
has contributed to continued acidification
through nitrogen fixation and large uptake of
calcium. The improved lime status further
down in the soil profile, which is fairly typical
of the till deposited by the northeast ice
movement in this part of central Skåne, also
occurs at Bjärröd (Table 13). This becomes
particularly noticeable at the bottom end of
the experimental field where, regardless of
cropping system, pH, Ca-AL and also Mg-AL
increase. These changes accompany the increases in clay content.
The manuring with phosphorus in cropping systems 3–6 exceeded the maintenance
requirement by 40–60% (Table 14). This led to
minor increases in P-AL, foremost in the topsoil. The negligible removal of phosphorus in
system 2, as a result of the low yields, led to
a two-fold increase in the maintenance level.
Here the P-AL has improved further to a
minor extent. Of the extra phosphorus
applied, 20–45% was in P-AL soluble form,
whereas a relatively large share was initially
fixed in a difficultly-soluble, inorganic form
that has been listed here as P-HCl in the topsoil. This shows good agreement with other
similar experiments on soils deficient in phosphorus. The organic farming system differs
widely from the others as regards the supply
of phosphorus. The massive applications of
70
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difficultly-soluble phosphorus in the form of
Thomas slag and apatite resulted in the supply being 4.5 times more than what was removed with the yields. For the entire experimental period this means that, in addition to
the removal, the supply was 500 kg more
phosphorus than to the conventional system.
In cropping system 1, the P-AL increased
more than in the other systems. It seems that
the application of rock phosphate increased
the P-AL value without affecting the phosphorus actually available to the plants. Most of
the excess phosphorus in this cropping system is recovered as P-HCl in the topsoil, and
has continued to increase throughout the
entire experimental period. No changes to PAL in the subsoil that could be associated
with individual cropping systems were identified. Using examples from cropping systems
4 and 6 it is possible to see that with the
manuring applied there is a weak relationship
between the net balance of phosphorus and
the changes in P-AL (Figures 10 and 11).
It was not possible to find any corresponding relationship for potassium (Figures 12 and
13). In all cropping systems the K-AL in the
topsoil has increased. This occurred also in
systems 3 and 4 where the removal had exceeded the supply by 820 and 460 kg K per
hectare, respectively. Despite these large
removals, very high yields of K-demanding
crops such as legume-rich leys and sugar
beet have been obtained.
With the low additions of phosphorus in
cropping systems 3–6, the topsoil at Bjärröd
after 18 years of cropping is still deficient in
plantavailable phosphorus and is in phosphorus class I-II. Despite this, very high yields
were obtained in most crops. In order to obtain improved phosphorus levels much higher applications are needed than those given
to the various cropping systems. This can be
seen from the results of the supplementary
plant nutrition experiment. In order to increase the P-AL from 1.0 to 7.5, i.e., from Pclass I to III, it has required about 700 kg more
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P than that removed with the yields (Figure
14). In order to attempt to answer the question whether such a massive input would be
justified on the Bjärröd soil, a comparison
was made between cropping system 6 and a
number of treatments in the supplementary
plant nutrition experiment (Table 15). The
re sults co nfirm the re co mme ndatio ns that, in
sugar be e t pro ductio n, o ne sho uld atte mpt to
achie ve a be tte r pho spho rus status than whe n
the cro p ro tatio n is do minate d by ce re als.

Nitrogen fertilisa tion a nd nitrogen b a la nces
Apart from application of fertiliser, the nitrogen fixation contributes considerable nitrogen in the legume-rich crop rotations, calculated in the present context using the program “Stank”. The differences in both supply
and removal are large between the different
cropping systems (Table 16). In all systems
except system 2 the supply has exceeded the
removal by, on average, 20–40 kg nitrogen per
hectare and year. In cropping syste m 2, without
farmyard manure or fe rtilise r, the large share of
le guminous plants was insufficie nt to supply the
ne e ds o f the o the r cro ps. Only 70% of the re-

moval has been covered by the leguminousN. In this cropping system it is foremost the
lack of easily soluble nitrogen that has restricted the yields. In cro pping syste m 1, with
the same amo unt o f le gumino us cro ps but with
FYM, the lack of e asily soluble phosphorus also
co ntribute s to the lo w yie lds.

The poorest utilisation of nitrogen was in
cropping system 5, with monocultures of barley. Despite the large removal of nitrogen in
system 3 with, on average, 167 kg N per hectare and year, the massive applications of
FYM together with fertiliser and a large share
of leguminous crops have been fully capable
of covering the requirements.
Additions of atmospheric nitrogen through
wet and dry deposition were calculated to be
in the magnitude o f 20 kg pe r he ctare and ye ar

using data from the neighbouring research
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station at Arup run by the Swedish Institute
for Air and Water Research (IVL). The amounts
of nitrogen released annually through mineralisation of crop residues and organic matter
are much larger. This was particularly the
case during the initial years when the soil was
again tilled after many years of grassland. The
importance of the nitrogen released through
mineralisation for the supply to the crops has
nonetheless decreased with time (Figure 15).
From the results of cropping system 2 and the
supplementary fertiliser experiment, it can be
calculate d that 70–85 kg nitro ge n pe r he ctare
are annually mine ralise d at Bjärrö d.

Minera l nitrogen in the soil p rofile
The fifteen years of measurements of mineral nitrogen in the soil profile show that, on
average, there were about 50 kg per hectare
and year of this nitrogen just before spring
tillage started. Of this, 40–60% was in the uppermost soil layers, which should be of particular importance for crops with a short
growing period, such as barley. Sugar beet, on
the other hand, can make use of a larger part
of the nitrogen located deeper in the soil profile. This is confirmed by results from the first
crop rotation, as well as by other experiments.
The amounts of mineral nitrogen in the soil
profile vary widely from year to year both in
the autumn and in the spring depending on
the specific conditions in a particular year,
the crop and the supply of FYM (Table 17).
The largest amounts were found after potatoes, but also after winter wheat sown after a
ley with or without FYM. The lowest levels
were after sugar beet. The small differences in
nitrogen amounts between autumn and the
following spring indicate how well the beets
make use of available nitrogen, and the risk of
leaching is less here. The table shows that the
differences between different cropping systems are small. However, the differences seen
indicate that a large share o f the nitro ge n-fixing
cro ps in syste ms 1 and 2 in co mbinatio n with
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lo w yie lds may co ntribute to incre ase d risk o f
le aching. A comparison with the “nitrogen

mapping” made by Olle Arrhenius at Bjärröd
during the 1930s shows that the amount of
mineral nitrogen in the topsoil was then of the
same magnitude as today, and thus also the
same leaching risk.
Lea ching losses
A summary of 18 years’ results from the Clysimeters placed below ploughing depth in
the supplementary plant nutrition experiment is given in Table 18. As an average of the
whole period, the measured runoff has
amounted to 230 mm. In the treatments witho ut nitro ge n fe rtilisatio n the content of NO3-N,
as an average of all crops, amounted to 9 mg
pe r litre , or 21 kg N pe r he ctare and ye ar. When
supplying nitrogen in amounts that can be
regarded as fairly o ptimal fo r mo st cro ps, the
le aching lo sse s incre ase d to 26 kg N pe r he ctare , but then rose markedly, to 44 kg, when

over-optimal applications where given. A
comparison between sugar beet and barley
confirms what has earlier been stated about
the good ability of sugar beet to make use of
available nitrogen, and thus reduce leaching
losses.
The leaching of phosphorus was determined during a number of years. In all cases,
and regardless of phosphorus fertilisation,
the leaching has been less than 0.05 mg PO4P per litre, i.e., le ss than 0.1 kg pho spho rus pe r
he ctare and ye ar. The leachate’s content of
cadmium in the samples taken was always
below the detection limit of the analysis, i.e.,
less than 0.5 micrograms Cd per litre, or less
than 1 g cadmium per hectare.
After both the first and the second crop
rotations analyses were made of the soil’s
content of cadmium in the different cropping
systems and in the 0-plot (Table 21). The
small differences that were found depended
more on the variations in the soil than in the
way of conducting agriculture. The results of
the analyses made on the 1993 yield of barley
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showed very low Cd concentrations in the
grain regardless of cropping system. At the
Department of Soil Sciences, SLU, increased
concentrations of arsenic were found in samples of green forage from cropping system 1,
which was fertilised with large quantities of
apatite. However, no residual effect of the ca.
1.2 kg arsenic that was applied per hectare in
1988 together with the apatite could be found
in the analyses of topsoil and yield products
made in the autumn of 1993.
The orga nic ma tter a nd humus content
The concentration of carbon (C), and thus
the humus content in the topsoil layer
decreased slightly in all cropping systems
(Table 19); le ast in the inte nsive manage me nt
syste m without cattle ( 6) and in the syste m with
organic farming ( 1) . The total-N content in the

topsoil also decreased slightly in most of the
cropping systems. That an all-ro und and we llbalance d fe rtilisatio n with highe r yie lds and
mo re cro p re sidue s is o f gre at impo rtance fo r
maintaining the humus co nte nt in the so il is

confirmed by the analytical results from the
supplementary plant nutrition experiment
(Figure 16).
In 1998 it was decided that the experiments
at Bjärröd would be put “on hold” and consequently a special treatment was made in the
1999 barley crop with, for example, 0-plots to
study the nitrogen in cropping systems 3–6,
and the same herbicide treatments were
made in the entire experiment. The very large
differences in yield obtained (Table 20)
appear primarily to depend on short-term
effects of the preceding crop. The low barley
yields without N-applications in cropping systems 5 and 6 probably largely depend on immobilisation of nitrogen through the large
quantities of straw that were ploughed down
during the autumn. The differences in the soil
profile’s content of mineral nitrogen during
the spring supports this interpretation of the
results. Unfortunately, it has not been possible to discover whether, after 18 years of
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cropping, there are additional long-term
changes in the fertility of the different cropping systems. This will require more detailed
studies and supplementation of the experimental plan.
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