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Svenska Mosskul turförenin gens

gödslingsförsök.
Några äldre långliggande fåltförsök
analyserade med hjälp av
undersökande statistik
Käll Carlgren
Inledning
När Mosskulturföreningen startade sin verksamhet år 1886 kunde man inte göra statistiska analyser av resultat från fåltförsök. Denna möjlighet uppstod först på 1920- och
193O-talen. I Svenska Mosskulturföreningens årsböcker. där resultat från föreningens

fältförsök publicerades, finns dårför inte
några jåmforelser mellan exempelvis olika
gödselmedel eller spannmålssorter baserade
på statistiska metoder.
Undersökande statistik har sedan 1930talet en vidstråckt anvåndning för analys

och tolkning av vetenskapliga resultat. Med
hjålp av sådan kan man göra objektiva analyser av problem där enkla men kanske viktiga orsakssammanhang ibland maskeras av
de analyserade variablernas egna variabilite-

ter.l
En forskare av idag, som har en frågeställ-

ning och går och funderar på med vilken
metodik den skulle kunna belysas, kommer
förmodligen snart underfund med att undersökande statistik kan vara ett bra hjälpmedel att testa sina hlpoteser på. Han forrnu-

lerar i så fall först en hypotes om sitt problem och denna prövar han sedan genom att
udöra experiment. Dårigenom får han fram
vissa resultat och genom att utvärdera resultaten med hjålp av undersökande statistik
accepterar eller förkastar han den uppställda hlpotesen. Den statistiska utvärderingen
sker med hjälp av en viss qp av sannolikhets-

beräkning. Om resultaten accepteras av
forskaren själv, och åven av andra forskare,
när de läggs fram, kommer de an gälla tills
andra gjort ytterligare rön, kanske baserade

på bättre formulerade hyporeser som är
överlägsna de äldre rönen.
Hlpotesen i den här presenterade undersökningen ål att man genom att anvånda
moderna statistiska metoder, kan förbättra
eller förtydliga de slusatser forskarna drog
vid förra sekelskiftet och åren nårmast därefter med ledning av sina utförda fältförsök
på organogenajordar. I dessajämförde man

främst olika gödselmedel eller prövade ut
den båsta givan av ett visst gödselmedel vid
odlingen av organogenajordar. Genom att
jåmföra de n1'r'unna slutsatserna med de rön
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som kom

till uttryck i årsböckema från förra

sekelskiftet kan hlpotesen förkastas eller accePteras.

De ettåriga f)rsöken kan inte a,naändas
Er villkor som måste upp$,llas lör art sratisrisla undersökningar skall lunna göras är.
att det experiment eller de åtgärder som
skall tesras utJörs mcd ett antal upprepninga. detta för att man skall kunna få ett mått
på variationen och med hjälp av denna bedöma hur säkra de uppnådda resultaten är.
Redan för cirka 1 00 år sedan uförde Moss-

kulturföreningen ettåriga gödslingsförsök
med tre eller I ra slumpade upprepningar

(försöksrutor) avvarie testad åtgård, det obehandlade ledet kunde till och med vara upp
repat fem eller sex gånger. Teoretiskt sett
borde det därför idag finnas möjligheter att
göra statistiska tester på resultat från de
många tältförsök som utfördes i föreningens
regi med böian ett tiotal år före sekelskiftet
1900 och därefter drevs ett antal år framåt.
Men qryärr - möjligheterna saknas. I årsböckerna publicerades nämligen blott ä-rliga

medeltal av skördarna. Kontroller nyligen
gjorda på Riksarkivet, där allt forsökmaterial
från Svenska Mosskulturföreningen finns arkiverat, visade att några rutvisa försöksskördar från fåltförsöken inte har sparats. De
årliga ledvisa medelskördarna kan inte heller användas som upprepningar då många
försök bara existerade i ett eller wå år eller
inre upprepades alls. Mosskult urlöreningens
äldre, ettåriga fåldörsök medger diirför inte
någon statistisk bearbetning av idag.

Kan

d,e Jleråriga firsöken anarinclas som
underla g fir s arnmans t ällni,ngar?
lbland utförde man dock fleråriga experi-

ment. Liggtiden för ett sådant fåltförsök
kunde r'ara omkring tio år, under vilken period identiska åtgärder utfördes i de olika
försöksleden varje år. För "det sråndiga gödslingsförsöket" på Svenska Mosskulturföreningens största försöksfält Flahult, belåget på

smålåndska höglandet, var liggtiden ännu

längre. Detta fältförsök påbörjades 1904.
Når det avslutades på 1970talet, på grund
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bortodling sjunkit långt under omgivande mark,
var det landets åldsta gödslingsförsök. En
av att markytan i parcellerna genom

del gödslingsförsök var långliggande dårför
att det fanns ett visst intresse av att se vilka
effekter en upprepad tillförsel hade samt
vilken efterlerkan gödselmedlen hade.

I föreningens fleråriga gödslingsförsök
finns rissa möj)igherer att idag göra statistiska undersökningar. Här kan man använda

de årliga medelskördarna som upprepningar och få ett mått både på försöksledsmedeltal för den undersökta perioden och på fel-

r,ariationen.

En allvarlig invåndning mot ett sådant
tillvägagångssätt år, att i fleråriga försök inte
bara försöksskördarna, utan även jordegenskaperna på vaie försöksruta påverkas av de
årliga gödslingsåtgärderna, i alla fall om de
senare också har efterverkan. När de årliga
medelskörda rna används som upprepningar blir de inte helt oberoende av varandra,
ry de förändringar i jordegenskaperna på
varje försöksruta som vållas av gödslingsåtgårderna kan också påverka de kommande
skördarna. Man kan dårför i Svenska Mosskulturföreningens långliggande försök inte
alltid särskilja och mäta alla faktorer som
under försöksperioden påverkade skördarna, och en viss försiktighet vid uttolkning av
resultaten från de statistiska bearbetningarna är nödvåndig.
Några j ordprovtagningar

i de olika för-

söksleden utfördes inte på den tiden. De
jordanalyser, som idag utförs i gödslingsförsök. rar vid förra sekelskifiet ännu inte utpro
rade eller rar för gro',2 lör att kunna användas till uppskattning av de ganska små årliga
förändringar ijordegenskaper det ändå rör
sig om. Man visste således inte så mycket om
hur markegenskaperna påverkades av de försöksåtgårder man måtte skördeeffekterna
Av.

Årsmånen, den med våder och vind årligen skiftande storleksordningen på skördarna, var en annan svårighet som man
måste kunna bemästra om man vill använda
de årliga skördarna som upprepningar. Ett
sätt att rlndvika årsmånens inverkan är att

använda sig av begreppet "relativ skörd" vid
de statistiska beräkningarna. Man relaterar

vid Avdelningen för växmäringslära i Sveriges

då procentuellt försöksskördarna varje år

mera ån firtio år gamla, består av tolv fåltförsök som årligen gödslas och skördas på
samma sätt.'? Försöksplanen innehåller gödslingsled både med mineral- och stallgödsel
samtväxdöljder med olika grödor De ledvisa
slördarna har. precis som vi nu ämnar göra
med Svenska Mosskulturföreningens försök,
anvånts som upprepningar vid de olika sammanställn ingar som u nder årens lopp gjors
för den förflutna försöksperioden. Genom
att flera försök med samma design finns i
vag'e region kan man i detta projekt göra en

till skörden på den ej försöksbehandlade
nollrutan och erhåller då så kallade "relativtal": skörden i försöksledet man vill undersöka multipliceras med 100 och divideras
med skörden för försöksledet man vill jämföra denna skörd med, oftast skörden i det
obehandlade örsöksledet. På

så sätt

undviker

man skördevariationer som beror av olika
grödors och årsmåners varierande skördenivåer. Denna metodik har anvånts i denna
undersökning.

lantbruLsunirersirers regi och.om nu är

nästan invändningsfri statistisk bearbetning

Långliggande försök au idag
De modernare långliggande gödslingsförsök, bördighetsstudierna, som idag bedrivs
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mensamma grödor med mera. I bördighets-

studierna görs regelbundna jordprovtagningar. Man mäter bland annat föråndringar
hos markens pH-värde och lättlösliga fosforoch kaliumhalter, parametrar som föråndras

genom den gödsling, kalkning och bortförsel av nåringsåmnen som sker med skördarna och genom att växtnäring lakas ut.
Men inte heller i dessa försök går det att
helt undvika att försöksåtgårderna, förutom
att årligen påverka ett visst års skördar och
markegenskaper, även inverkar på den framförliggande skördeuwecklingen på ett sått
som är svårt att mäta och tolka. Problemet
att finna en helt invändningsfri modell för
statistisk behandling är kanske universellt
för alla långliggande gödslingsförsök.

Eu försök an.fuklara hur undnsökand,e
statistiska jiimf)reker gfu tiil
Tre eller fyra uQrepningar ay variablerna i
ett fältförsök är nödvåndiga att ha för att objektivt kunna mäta skillnader mellan olika
variabler Variabler kan exempelvis rara stigande givor av ett visst gödselmedel, ett antal olika gödselmedel eller spannmålssorter.
Varje sådan samling av upprepningar i ett
experiment benämns ett bloch, av vilka det
alltså bör finnas åtminstone tre eller helst
fyra stycken i ett blochförsöh, den vanligaste

formen av fiiltförsök för jordbruksändamåI.
Ett villkor till måste vara uppfyllt: upprepningarna i försöket måste r,ara oberoende av
till exempel vara skördevärden

varandra,

från försöksrutor som slumpats ut inom
blocken.
När man statistiskt bearbetar ett blockförsök räknar man först ut ett medeltal för alla

skördesiffror i försöket. Därefter räknar
man utvariationen runt detta medeltal ,urirJ
öuer blorken tör varje variabe). Den variatjon
man på så sätt får fram kan man kalla för
mellana ariabebariationen. Om skillnaderna
mellan det ovan nämnda medelvärdet och
de observerade värdena för variablerna år
stora blir variationen i försöket också stor
och det kan kanske finnas verkliga skillnader mellan variablerna i försöket. Mellanr,ariabelvariationen måste sedan jåmföras med
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den variation som erhålls når variationerna
mellan variablernas skördevärden och det
ovan nämnda medeltalet för alla skördesill
ror iroz bloclen adderas. Dcnna variation
kan kallas blnck- ellet fefuariationm, ocl:. är denna rariarion sror är försöker rroligcn ojämnt
och därmed mindre tillförlitligt. Nu invänder såkert någon att plus- och minusskillnaderna mnt medelvärdet alltid tar ut varandra om man försöker addera dem och då blir
det väl inga summor av variationer? Nej, det
skrrlle det inte bli om man inte först kvadrerade skillnaderna. Genom kvadreringen blir
ju alla awikelser tiån medelvärder positira
och man erhåller vad man benämner åzad,ratsummor, Genom att sedan dividera kva-

dratsummorna med ett vårde för antalet
observationer som varje summa baserar sig
på, får man fram-jämförbara värden på båda
varianserna. Genom att sedanjåmföra mellanvariabelvariarionen med lelvariar ionen,
kan man avgöra om det finns några statistiskt säkra skillnader i försöket. Om mellanvariabelvariationen är stor och blockvariationen liten, det vill säga den så kallade z,arianshlJoten slor, finns det ganska stor chans
lör arr de testade rariablerna skiljersigåt på
något sätt i det utförda försöket. Aj: varian5erna liLa \rora. det vill säga kvoren nära rärdet ett, eller inomvariationen till och med
större än mellanvariationen finns det inga
statistiskt säkra skillnader i försöket.
Ovan beskrivna rillvägagångssän är en
försök att ytterst schematiskt beskrir.a gången i en variansanalys när man använder sig
av siffermaterial från ett blockförsök. I verkligheten anvånder statistikern sig av matematiska formler och beräkningar och testar
resultatet (kvoten mellan kr'adratsummoma)
genom att använda sig av en sannolikhetskalkyl.
Har man hittat såkra skillnader i försöket
kan man sedan gå vidare och undersöka
vilka variabler som skiljer sig åt.

Anal.ls au Mosskultllxföreningens äldre
fleråriga f;rsök
Undersökande statistik skall nu anvåndas
vid analys av sju fleråriga fältförsök som ut-

fördes vid förra sekelskiftet och i biirjan av

900{alet av Svenska Mosskulturförenin gen. Försöksförlrtsäuningarnavar intc rikrigt
likadana då som idag. Vi har till exenpel
1

inte tillgång till några upprepninear i 1örsöken ntan bara kunskap om de ledvisa
skiirdarna och det linns bara ett försök av
virrje slag. Dårför används de årliga, ledvisa
skördarna i rarje försöL som rrpprepninqar.
Närmare äu så kan man intc komma de
orarr beslrirna kriterienra att ha ett vissr antal oberoende upprepningar Om försöken
i stället utförts idag hade säkerligcn flera
ideltiska försök av samma design funnits
varje år och i rarje försök hade det såkerligen

nom hade man haft ett betvdligt säkrarc sifferunderlag att bcarbeta statistiskt. Når man
vil1 giira en sammanställning av flera fältför
sök och har tillgång till siffror från alla upprepningarna i 1örsöken kan man nämligen,
innarr det |grntJiga ar bt-tct vidtar. göra en
kritisk granskning av ingående försöksmaterial och avlågsrta fiirsiik som är ojåmna och/
eller har låga skördesifflor Ett litcn'ärde på
ju
sror inen
'kördeökning lan ge mlcler
verkan på dc rclativa skiirdarna om skördenivån i fiirsöket också är låg. Något huudra
tal kilo i skördeökning kan.ju ge en mycket
stor relativ skörd om den obehandlade rutans skördetal blott är två-trchurrdra kilo.

finnits tre eller 8,ra upprepningar. Därige-

l'iqtt i:2
Annu en rn Silettska Mosskuhurli;r?ning?hs tholl ansthq all enl)ljnda i kLnlbrukssholor oth på lantbruhsutstdll
ningar (se ligur6::), dmna gång ötoresuhal a1) gödslitrg\Jiisöh ?å hnlari Pla u:h|n illusttc.rur iet f)rhålkmdt som
gä.lkr stora. delar aa St)eriges tot'tiordar: a.tt dessa måste göd;hs nal såntil loslit son hali lii ll * grnl avk.6l .ing.
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Skötseln av försöken var vid förra sekelskiftet inte densamma som idag. Moderna
jordbruksredskap sa knades liksom ogräs-.
svampbekämpnings- eller skadedjursmedel.
Vissa år skadades därför skörden av insektsoch svampangrepp. Noggranna registreringar av svamp- och insektsskador redovisas inte

i årsrapporterna eller omnämndes endast
generellt. Ogriisproblemet bemästrades litet
enklare genom de jordbearbemingsmetoder
och växtföljder som då fanns.
Före 1910 torkade man vallskörden genom håssjning och vägde sedan rutskördar-

na i lält med sror risk lör at \ariarioner i
fuktighet och nederbörd kunde störa bestämningarna. År 1910 förbåttrade man försöksrutinerna för vallskörden i försöken så
att den kom att utföras ungefär som idag.
Man skar med lie en mindre skörderuta i
varje försöksparcell (lie använder man inre
idag utan en särskild vallskördemaskin), och

vägde sedan grönmassan färsk i fält. Därefter tog man - liksom idag - ut små delprov
av grönmassan från r.a!e parcell som vågdes
färska i fält och sedan togs hem och torkades under tak. Genom att sedan väga de nu
torkade delproverna kunde deras torrviktsprocentberåknas och genom att såtta denna
i relation till den fårska skördevikten i fält
kunde den torra höskörden på varje ruta
räknas ut. All stråsäd i försöken slogs troligen
med lie och bands till kårr,ar som torkades i
fålt och senare tröskades på logen.

De fleråriga fältförsöken på

Torestorp
Skördarna i de sex sinsemellan olika långliggande gödslingsförsök, som var belågna på
Mosskulturföreningens försöksfi lial Torestorp på småländska höglandet, samt i ett långliggande gödslingsförsök på Flahult skall nu
testas statistiskt för perioden 1911-15 samt
för en efterverkansperiod utan försöksgödsling 1916-18. Försöksstationen på Torestorp
lades ned år I9l8 och då avslutades försöken.
De påbörjades troligen redan 1909 men perioden 1911-18 har av olika orsaker utsetts
till att undersökas. För Flahultsförsöket kunlJO

de en längre period också ha anvånts, eftersom det odlades under en mycket längre tid,

men för att i möjligaste mån undvika varierande årsmånseffekter på försöksplatserna i
jämförelserna, användes testperioden 191118 även för detta försök.
Grundmaterialet, som de statistiska undersökningarna för fältförsöken med olika organiska och oorganiska gödselmedel på
Torestorp och Flahult bygger på, finns i ett
antal uppsatser skrivna av Hjalmar von Feilitzen i Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift under åren 1912-20.3 I uppsatserna
finns också uppgifter om årsväxt och väderleksförhållanden på försöksplatserna vilka
kan vara av intresse för läsaren.
Av våra växtnäringsämnen år kväve, foslor och kiLlium de viktigaste. De mesr intressanta försöken på Torestorp var därför de

fleråriga jåmförelserna mellan olika kvåve-,
los[or- och kaliumgödselmedel saml inlensitetsstudierna, det vill säga de tre försök med
stigande givor av vissa gödselmedel - chilesalpeter, superfosfat och kalisalt - som gjordes
under ett antal år. Grödorna var spannmål
och rall och något enstaka år rovor Stallgödsel prövades inte i försöken på Torestorp,
däremot i försöket på Flahult.
De nämnda försöken var ganska väl låmpade för ändamålet. Flahult och Torestorp
var båda belägna på smålåndska höglandet
och låg bara några mil från varandra, i nårheten av bruksorten Norrahammar. Försöks-

platserna hade ungefär samma klimatiska
förutsättningar men skiljde sig åt i en annan
viktig egenskap. Jordarten på Torestorp var
nåmligen en (troligen) svagt sur och ganska
näringsrik, väl förmultnad kärrtorv medan
den på Flahult var kemiskt surare och bestod av en mera nåringsfattig mosstor\jord.
Skördenivåerna var därför inte desamma.
På den näringsrikare jorden på Torestorp
låg spannmålsskördama på 2 000-3 000

kilo

per hektar, ibland även högre och rallskördarna på 4 000-f0 000 kilo hö per hektar,
beroende av årsmån. På Flahult var skördenivåerna lägre, åven i försöksled som fått
full gödselgiva. Försöksdesignen i försöken
på de båda försöksplaserna var inte heller

Låt oss först titta på det fältförsök där tre
kvävegödselmedel jåmfördes. De undersökra gödselmedlen rar < hilesalpeter. ammoniunsulfat och kalkkvåve. Medlen tillfördes i

deökning på fra procent. Ammoniumsulfat
gav, i genomsnitt för perioden, en bättre relativ skörd ån kalkkvåve. Skörden där man
gödslat med kalkkväve visade relativtalet 93
om man sätter relativtalet I 00 för det ej kvävegödslade försöksledet. Skillnaden mellan
ammoniumsulfat och den låga kalkkvåveskörden var statistiskt säker. Chilesalpeter intog
en mellansuillning ty dess skördeökning för
helaperiodenvarenprocent. Skördeökningarna för ammoniumsulfat och chilesalpeter

lika stor giva, 30 kg kväve per hektar, en med
dagens mått mått låg giva. Medlen jämför-

jämfört med skörden i ej kvävegödslat led var
dock små och något osäkra, man bör hellre

des dels med varandra, dels med ett ej kväve-

tala om tendenser till skördeökningar i srållet för en statistiskt säkerstilld skillnad. Kraf:
tiga variationer mellan de årliga relatir'a skördarna g.jorde att inomvariationen (felvaria-

densamma; mer uppgifter om Flahultsförsöket lämnas långre fram.
Jämförda med dagens skördenivåer var
försöksskördarna 1åga.
Det jämförand,e

medel

firsöket med huäaegödsel-

gödslat led som endast grundgödslats med
fosfbr och kalium. Samma grundgödsling
fick också de kvåvegödslade leden och den
utfördes va!e år.
Lättlösligt kväve i form av "konstgödsel"
i en n utida. mem Lorrelt benäm n ing är mineralgödselt brukar vara der växrnäringsämne
som snabbast och kraftigast påverkar skördenivån. Gödsling med kväve gav dock, generellt sett, på Torestorp bara små skördeeffek-

ter Den nåringsrika, välförmultnade kärrton'mullen levererade när den omsattes uppenbarligen så mycket våxtupptagbart kvåve
till grödorna att större gödslingseffekter uteblev, både i de försök där olika kvävegödselmedel jämfördes och i intensitetsförsöket
med chilesalpeter. Man bmkar beteckna detu förhållande. att ydagret iorganogena iordar genom den ökade syretillförseln och
jordbearbetningen efter uppodling försvinner, som "bortodling", och dåIvid frigörs de
i mullen bundna näringsämnena.
Vissa skillnader i kvåveförsökens skördenivå fanns dock för de enskilda åren i det
undersökta tidsintervallet. De berodde troligen på skillnader mellan olika år i nederbördsförhållanden och temperaturer på försöksplatsen. Eftersom denna var belägen på
gammal qjöbotten (kärrmark) lar den ibland
utsatt för frostskador (den kalla luften rann
ner till sankmarkerna från omgivande högre

belägen mark) vilket påverkade skörden.
Jåmfört med det ej kvåvegödslade försöksledet gav i alla fall 30 kg kvåve per hektar i
form av ammoniumsulfat i medeltal en skör-

tionen) troligen blev alltför stor och detta
orsakade förmodligen den svaga statistiska
såkerheten. Hela försökets relativa medelskörd rarierade ti)l exempel lrån igenomsnitt 109 år 1911 till 94 år 1914 (det ej kvävegödslade försöksledet inräknat i medelvårdet).
Det gödselkvåve som grödan ej tar upp
under växtperioden lakas sedan lått ut från
marken under höst och vinter Kvåvegödselmedlens gödslingseffekter inskränker sig
dårför i hurudsak bara till sjålva gödslingsåret. Vanligen påverkar de inte hellerjordens egenskaper i någon större utsträckning

ty oorganisk kvävegödsel innehåller inte så
mycket biämnen att det kan påverkajordegenskaperna. I fleråriga försök med upprepad kvävegödsling kan det dock bli fråga
om ettvisst inflytande. Hår kan skillnaderna
ijordegenskaper mellan olika försöksled bli
så stora att försöksskördarna påverkas. Detta
spörsmål las upp närmare under avsnittet
om efterverkan. Gödselkvåve kan ibland också fastläggas i marken, nämligen om det vid
gödslingstillfället fi nns mycket lättomsåttbart organiskt material som lörbrrrkar gödselkvåve vid sin nedbrytning. Då undandras
kväve från att tas upp av växterna. Men också detta kväve, som efter det organiska materialets omsåttning återfinns bundet i markens humus, brukar inverka ganska litet på
de nårmast följande årens skördar.
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Intens it etsförs öket med, ka äu e
I

försöket rned stigande rnängder kräve (inten-

sitctsfiirsöket) fanns, liksom i fiirsiiket med
olika kvåvegödselmedel, inte nåsra säkra
skillnader mellan olika kr'åvegivor Gödselmedlet som anvåndes var chilesalpeter oclr
de årliga givorna var 0, 15, 30 och 45 kilo
kr'äve per hektar 45 kilo kvåve per hektar liav
den högsta relativa skörden (relatirtal 105)
mel inga skörclar var såkert skilda från varandra i den dåtida undersökningen når hela
försökspelioden räknades sirmman. De små
kväveeffekterna på Torestorp påpekades i

årsrapporterna, först av Clarl von Feilitzen
och sedan av hans son Hjalmar von Feilitzen, och tolkades, helt riktigt, som beroende
på den näringsrika.jordmånen på Torestorp.

Iigur 7:i
ABCD

I L{NDTBRUK av

Carl Kylberg ( 1911)r'ar

ett hurnoristiskt och ö\'erdrivet fiirsök att
illustrera samma sak som i figur 7:2, nämligen att flera articifiella gödselämnen tillsammans skapar dcn båsta grogmnden för
odling på torvmarker Bildema här intill visar "Göclslingsförsök i rolvor". Carl K1'lberg

(1878-1952) var en av sekelskiftets många
unga konstnärcr som gjorde beställnings-jobb för brödfödan; kånda är hans arbeten
för Srrindbergs uppsättningar vid Intima
tcatcrn i Stockholm och för skänttidningar
som Söndags-Nisse. Kylberg kom under 00talet i kontakt med Gösta Fraenckel, Moritz
Fraenckels (Se s. 138) son och den som kom
att ta ö\'er rö.elsen efter Moritz död 191t.
Kylberg utIörde en rad reklamuppdrag för
denne. Fraenclel risade Lon.rnäreu rror
uppskattning; han utövade fram till åren
efter första världskriget ett inte ringa mecenatskap gentemot Kylberg, bland annat
genom att köpa en rad av dennes oljemålningar. Den lilla ABCD-boken var ett resultat av detta möte. Där framstills i skåmtsam
form det moderna, rationella jordbrukets
rälsignelser Det konstgödsel som salufördes
av Fraenckel har en framträdande position.
I arbetet framtråder de kvaliteter som barnbul*lör latrarr som Kllbrrg visade i många
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Årsböckerna friin förra sckelskiftct medclelade alltså i stort sett sarrma försöksresultat
som undersökningarna av idag, möjligen
rned undantag för att arnmoniumsulfate ts
överlägsenhct som kvåvegödseLredel idag
intc befinns var-a så stor som man trodde

från biirjan.
De

jtimförantle fiirsöhen

haliumgödselmeful

med

fosfor' och

l'i l9l0- o, lr l92O-trlen larrns err rrppsjö ar
olika lbsIbr- och kaliumgödselmedel, alla
med olika samnransåttning och löslighet.
Opartiska.jåmförelscr mellan dem och behovet av att utröna yilka fosfor- och kaliumgödselmedel som var mest lärnpade fiir or-ganogena jordar bedömde Svenska Moss-

kulturföreningel vara försöksuppgifter som
var mycket angelägna att utföra. På Torestorp jåmIördes därför fosforgödselmedlen
thomi,nfosfat, superfosfat och benmjö1 i givor
om 40 kilo fosforsyra per hektar somJ omräknad till den halt man uttrycker gödselfoslbr i idag, dvs. procent ren fosfor, vilket notsvarar strax under 20 kilo fosfor per hektar
Det är en fortfarande respektabel giva om
man siktar till att få en ordinår spannmålsskörd på en cj alltför fosforfattigjord.
De kaliumgödselmedel som jämfördes
med varandra eller det ej kaliumgödslade
ledet var 20% kalisalt, 377o kalisalt och mineralet kainit. Givan var 80 kilo dikaliumoxid (IlO) per hektar. 80 kilo dikaliumoxid,
som omräknad till den halt man uttrycker

gödselkalium i idag, dvs. pr:ocent rent

kali

um, r'ilket motsvarar omkring 70 kg per hektar, var en ganska hög giva, som även idas
kan användas om man önskarjämföra olika
kaliumgödse lrnede I till spannmål. Den ab-

soluta skördenivån i fosfor- och kaliumförsöken var,'rdinär med den tidenssiitt att se;
2 000 til 3 000 kilo spannmåI, ibland också
högre, och 5 000 till 10 000 kilo hö per hektar I ej försöksgödslade led var skördarna
förstås lägre. Det lörsta året var skördenivån
lägst och det sista året, 1915, högst. Detta faktum kan tillskrivas en viss efterverkan av den

fosfor- och kalir.rmsödslins som fanns kvar
från tidigare år
Skillnaderna mellan enskilda fosfor- och
kaliumgödselmedel redovisas, liksom för

andra verk. Först mot slutet av 1920-talet
slog Kylberg igenom på allvar, för att under
1930-talet vara en av landets mest uppskattade, men också mest omdebatterade konstnärer.

Det finns flera biografier över Kylberg,
men ingen av dem går in på fi'åean hur den
unge Kylberg och den unge Fraenckel möttes. Att Kylbergs farbror, Wilhelm Kylberg,
kan ha varit en förmedlande kontakt har

inte nämnts men kan vara tånkbart; Wilhelm Kylberg var fram till sin död 1907 sekr
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kvåvegödselmedlen, endast som tendenser,
för de var ej statistiskt såkersrällda. I regel
gav thomasfosfatet litet högre skörd än superfosfatet (relativ skörd 170 respektive 166) och
benmjölet ytterligare litet lågre skörd (relativ skörd 152). Den lilla överlågsenheten för
thomasfosfatet bör nog tillskrivas dess kalkinnehåll. Kalk, fiksom små mängder av mikrc
näringsämnen, fanns i mycket större utstråckning i thomasfosfatet än i de andra två fos-

forgödselmedlen. Skördarna för alla tre
medlen var emellertid signifikant högre än
skörden i det ej fosforgödslade ledet.
Bortförseln av fosfor med en ordinår kirnskörd kan uppskattas till mellan sju och tio
kilo, beroende på skördens storlek. Resten
av gödselfosforn stannar för det mesta kvar
i marken där den fastläggs mer eller mindre
hårt. Så sker i alla fall i våra mineraljordar
där fosforn i marken binds till svårlösliga
jåm- och aluminium- eller kalciumföreningar. I organogenajordar finns blott få sådana
föreningat så mera fosfor lakas ut från dessa,
troligen flera kilo ytterligare.a Trots detta är
chansen större i fosforförsöken ån i kvåveförsöken att de framtida skördarna påverkas av
föregående års gödselgivor. Mera om detta i

alsnittet om efterverkan.
Här invånder säkert vän av ordning att
sådana effekter måste uppstå också i de tidigare beskrivna kväveförsöken eftersom rnan
i dem grundgödslade med fosfor. Detta är
riktigt, men då alla försöksrutor i kväveförsöken, även de som ej kvåvegödslats, erhöll
samma gmndgödselgivor av både fosfor och
kalium, påverkades skördarna lika mycket
av detta i alla försöksled och efterverkanseffekten försvinner därför när man i testerna
använder sig av begreppet relativ skörd.

beskrivs närmare i det avsnitt där Flahultsför-

söket behandlas.
Av kaliumgödselmedlen hävdade sig det
20 procentiga kalisaltet bäst. I årsböckerna
omnämns också detta gödselmedel som det
bästa. Skillnaderna mellan medlen var dock
små och dagens undersökningar visar skillnaderna som små och osäkra. De kaliumgöds
lade leden visade dock alla signifikant högre

skördar än skörden i ej kaliumgödslat led.
Den relativa skörden mer än tredubblades i
genomsnitt efter gödsling med kalium.

Intmsitetsfiirsökm

mzd,

fosfor oth kalium

Superfosfat anvåndes som gödselmedel i intensitetsförsöket med fosfor. Här fanns, som
nyss nämndes, utpräglade skillnader mellan
skördarna i fosforgödslade led och det led
som ej foslorgödslades. Den högsta giran.
90 kilo PrOu (fosforsl,ra) per hektar, som motsvarar ungelär 40 kilo ren losfor. gav ären
den högsta relativa skörden, relativtal 180
mot 100 för ej fosforgödslat led. De andra
fosforintensiteterna hade något lågre skörderelativtal än 180. De generellt sett stora
skördeeffekterna för fosfor omnämns också
i Svenska Mosskulturföreningens årsböcker.
Sista lörsöksåret med fosforgödsling, 1915,
gav de högsta skördarna. Tydliga efterverkanseffekter fanns alltså för fosfot.
Gödslingen med olika intensiteter av 20%
kalisalt gav mycket höga relativa skördar.
150 kilo IlO per hektar, motsvarande cirka
135 kilo rent kalium, gav i intensitetsförsöket
med kalium mer ån tredubbel skördjåmfört
med ej kaliumgödslat led och höga skördeökningar nämndes också i årsböckerna. De
berodde delvis på att det icke kaliumgödslade fönökledet snabbt utarmades på kalium

i försöken på Torestorp med

eftersom mulljordarna i regel är naturligt

den använda försöksdesignen dock inte klarar av att bestämma år de samspelseffekter
som kan uppträda mellan det näringsåmne
man testar, antingen kväve, fosfor eller kalium, och de av de andra åmnena som man
tillför som grundgödsel. Dessa effekter kan
dessutom vara olika stora i olika försöksled
beroende på att olika gödslingsintensiteter
använts av gödselmedlen. Szrmspelseffekter

fattiga på kalium. Detta påverkade skördar-

Vad man
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na negativt i det ej kaliumgödslade ledet,
och eftersom alla de andra skördarna utråknades i relation till detta försökled, så blev
de höga. Betraktar man den årliga relativa
medelskördenivån i försöket med kalium är
den lågst de första åren i sammanställningen för att sedan kulminera sista året i göds-

lingsperioden, 1915. Även i kaliumförsöken

Iänns sålunda efterverkan av tidigare kaliumgödslingar
a.n s elfe kt er
Som nämndes i inledningen avslutades Tores

Eft et u erk

torpsförsöken med tre skördeår utan någon
tillförsel av försöksgödsel då man studerade
elten'erkanseffekter av tidigare försöksgiidslingar Försöken grundgödslades åven efterverkansåren.
Vi tiuarförstlitet nårmare på eften'erkans-

effekterna för kvävegödselmedlen (chilesalpeter, ammoniumsulfat och kalkkväve). Dessa
borde ha varit små på grund av kvävets lätthet att lakas ut. Man finner åndå i r'år sen-

tida sammanstållning att effekter faktiskt
finns för hela efterverkansperioden, åven
om de relativa skördarna för kvävegödslade
led ej var statistiskt säkert skilda från den re-

lativa skiirden i ej kvär'egödslat led, utan man

bara kan tala om tendenser Chilesalpeter,
även ki{lat guano, hade den största effekten.
Gödselmedlet består av natriumkloridhaltig
koncentrerad fågelspillnirrg från fågelöarna
utanför Chiles kust. och innehåller. förutom
kväve, är,en små mängder av andra växtniring.åmnen. lråmst mik ronå rinqsäm nen.
vilka inte lakas ut lika snabbt som kvåve.
Detta laktum kan ha medverkat till att framkalla detta gödselmedels ansats till efterverkan. Aven kalkkvåvet med sitt kalkinnehå11,
vilket inte hcller så lätt lakas ut, tenderade
att ge efterverkan, ehuru den blott var hälften så stor som för chilesalpetern. För alla tre
åren redovisa. för cfiervcrlansåren i genom-

snitt skörderelativtal ll2 för chilesalpeter
och 107 för kalkkvävejämfört med relativtal
100 för ej kvåvegödslat led. Kalkkväve visade

Figur 7:'l
Ett probkm n.ed tilui)rseln au artiJiciella nåringsåmncn lter all

?.JJekten aa dessa inte f)rsuann med. od,ling\årel.
Annena fanns ktm i marken under oliko lång tid ochJorlsalle fåaefia d,enna, vurmerl f)ljunie llrs horrekta tillfiisel
au n1a ntiingsämnen li;rfi) årades. I{tcrsam marknaden Jir artiJ'iciella nätingsämnen Ltnr gansha n1rar kunshttlerL
och forskningen hring rle så hallacLe eJierverltningstlfehlenw ti)tnligen ringa. Mosskulturft;reningen. u.lJiirrle en ratl
Jörsök king dessa, a(1rar ett a bildas hii; det lramgår qdligt att efto-uerhningsr.lfeklenta e! ]telh iir iirskih slora.
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här positiv verkan, i motsats till perioden
före, når försöksgödsling utfördes. Orsaken

till

denna skillnad mellan gödslings- och
efterverkansperiod år lite svår att förklara.
Vi vet dock att gödselmedlet innehåller kalk
och år mera långsamverkande än de andra
två och att det hela tiden blott är fråga om
tendenser till efterverkan. Ammoniumsullar. uran några biämnen. hade ingen nåmnvärd efter-verkan. Inget av de tre gödselmedlen kunde ge en relativ skörd under efterverkansperioden som var såkert skild från
skörden i ej kvävegödslat led och inte heller
kunde någon säker skillnad mellan de tre
åren upptäckas. Hade perioden når efterverkan prövades varit långre - och upprepningarna därmed flera - hade frågan kunnat
ges ett tydligare svar.
När efterverkan av tre givor mellan 15 till
45 kg kvrive per hektar av chilesalpeter i in-

tensitetsförsöket testades, var skörden för
alla tre givorna statistiskt säkert skild från
skörden i ej kvivegödslat led.
Thomasfosfat var det fosforgödselmedel
som visade den största och säkraste efterverkanseffekten. De andra två medlen gav ock-

i efterskott dock med lägre
relativ skörd, relativtal omkring 165 mot 201
för thomasfosfat. Inga bestämda skillnader
mellan de tre åren kunde skönjas.
så såker verkan

Fosforgödselmedlen gav stora efterverkanseffekter. Genom att försöksleden, innan
efterverkansåren, under fem år årligen till-

förts i storleksordningen 20 kilo fosfor per
hektar, fanns det möjligheter att uppnå goda

efterverkanseffekter, trots att utlakningsförlusterna av fosfor var litet större på Torestorps mulljord än om försöket legat på en
mineraljord. På grund av sitt kalkinnehåll,
som förutom att höja markens pH-vårde
också ökar lösligheten för markfosforn, visade thomasfosfat upp störst efterverkan.

Förvånansvärt nog visade benmjölet, som
anses vara svårlösligare ån de andra två medlen, en nästan lika stor relativ efterverkan
som superfosfatet, relativtal 166 mot 167.
Dessa två gödselmedel gick inte att skilja åt
statistiskt men gick att säkert skilja från det

led som tidigare inte fått någon fosfor.
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Medelrelativtalet 1ör alla tre gödselmedlen
var högt, det pendlade i genomsnitt för treårsperioden 1916-18 mellan 166 och 153, ej
Ioslorsödslat led inbegriper. När man jäm1örde de olika åren visade det sista året det
lägsta genomsnittliga efterve rkansvärde t in-

dikerande en tendens till att efterverkanseffekterna långsamt avtog.
När e{terverkan av de rre olika girorna ar
superfbsfät undersöktes fanns det säkra
skillnader mellan fosforgivorna 90, 60 och
30 kilo fosforsyra per hektal indikerande
att den högsta givan också under efterverkansperioden hade störst skördeeffekt.
Kalir.rmsödselmedlens efterverkanseffekt
var. lik.om deras direkra vrrkan, större än
fosforgödselmedlens. I(alium var det av de

tre undersökta värrnäringsämnena som

i

störst utsträckning saknades i mulljordarna.
Det rörde sig för kalium om mera ån trefal-

digt ökade efterverkansskörd ar, där 20%
kalisalt säkert skiljde sig från ej kaliumgödslat
led, nen ej från skördarna för de andra wå,
kainitoch 37% kalisalt. Det sista eftewerkansåret var hår det klart sämsta med en relativ
skördenivå på i genomsnitt l10jämfört med
relativtal 478 för det nåst sista. De två sista
efterverkansåren var statistiskt säkert skilda
från varandra, vilket indikerar att kalium ej
hade lika långvarig efterverkan som fosfor.

Det permanenta gödslingsförsöket på Flahult
Flahult lå9, som redan nåmnts, endast ett
par mil från Torestorp och lokalklimatet för
de båda platserna betraktas därför i undersökningen som likartat. Jordarterna skiljde
sig däremot åt och Flahultsförsöket hade
också en från Torestorpförsöken awikande
försöksdesign. Här fanns sju variabler (försöksled): ett helt ogödslat, ett som gödslats
med enbart fosfor (thomasfosfat), ett med
bara kalium (37% kalisalt) och ett som fått
samma givor av både fosfor och kalium. Sedan fanns ett led med full giva thomasfosfat
och kalisalt som också fått kvåve (chilesalpeter). Förutom dessa "konstgödselled" fanns
två led som fått stallgödsel, dels ett med

halva givor av stallgödsel och mineralgödsel

(som egentligen konstgödsel bör benämnas) och dels ett försöksled med en hel giva
stallgödsel, 40 ton per hektal utan mineralgödsel. Full giva av thomasfosfat bestod av
300 kilo gödsel, av 37% kalisalt 200 kilo och
av chilesalpeter 300 kilo per hektar, givor
som på den tiden och även idag kan anses
som ordinära. Skördenivån på Flahult var
lågre ån på Torestorp, ungefär hälften så

hös. I Mosskulturföreningens årsböcker
för år l9t4 och 1918. Då

saknas skördarna

det ändå frnns sex bokförda försöksår har
de ansetts räcka till för attjämföra de relativa skördarna år 1911-18, alltså samma period som användes lör undersöknlngen av
försöken på Torestorp. Grödorna utgjordes
mestadels av havre och treåriga vallar. Inga
efterverkanstester utfördes. Mineralsödseln

tillfördes varje och stallgödseln vartannat
eller vart tredje år
För de sex försöksåren visade ledet som
fått fulla givor av mineralgödselmedlen den
signifikant högsta skörden. Om man i stället
gav haha givor mineralgödsel och rillfogade
en halv giva stallgödsel så fick man den nåst

högsta skörden, men den var inte såkert
skild från försöksledet med full giva av srallgödsel. Skörden för den kombinerade givan
av thomasfosfat och kalisalt skiljde sig inte
heller från skörden för hel giva stallgödsel
när medeltal för hela perioden beråknades.
Summan av skördarna för enbart thomasfosfat och kalisaltvar lägre än när båda dessa
gödselmedel tillfördes samtidigt. Enbart fosfor gav den relativa skörden 126, enbart kalium också 126 medan båda gödselmedlen
tillförda tillsammans visade den relativa
skörden 195. Då hade skörden i det ogödslade försöksledet, som brukligt år, åsatts relativtalet 100. Här fanns alltså rydliga samspelseffekter mellan fosfor och kalium men
dessa var man till att börja med ej på det
klara med. Det fanns också en tydlig gräns
mellan de tre första och de tre sista försöks-

sandkörning och kalkning, jordförbåttringsåtgärder som ibland gjordes i försöket, påverkade nog vissa år skörderesultaten på ett
oberäkneligt sått.

Sammanfattande synpunkter
Förfosforoch kalium var de dåtida gödslingsnivåerna ganska lika de som åven idag används i praktisktjordbruk. I fosfor- och kaliumförsöken på Torestorp räcker det därför
inte att tala om tendenser när man diskute-

rar gödslingseffekterna, hår hade gödseln
en större inverkan på skörden. För fosfor
rörde det sig om mer än en halv gång större
relativ skörd i fosforgödslade led som i försöksledet utan fosfor som blott grundgödslats med kväve och kalium. I kaliumförsöken

erhölls genomsnitdigt trefaldigt större medelskördar i kaliumgödslade försöksled. De
stora skördarna i fosfor- och kaliumförsöken
påtalades också av Hjalmar von Feilitzen i
Svenska Mosskulturföreningens årliga för-

söksrapporter Han framhöll då att 20% kalisalt var det effektivaste kaliumgödselmedlet,
men detta kan den sentida undersökningen
inte vidimera. Med etr modernare sätt att se
fanns ingen säker skillnad mellan de prövade
kaliumgödselmedlen, blott en tendens till
att 20% kalisaltvar effektivast. Kväve, soru arrnars brukar ge kraftiga och stora utslag på
skördarna, gav heller inte så stora utslas i försöken på Torestorp, men detta berodde på
jordarten dät som bestod av kväverik kårr-

ton'mull.
I Svenska Mosskulturföreningens årsböcker redovisades och kommenterades försöksskördarna rarje år. Sam mansrällningar örer
långre tidsintervall för att avslöja långvariga,
generella trender gjordes emellertid inte eller finns bara knapphändigt kommenterade
utan någon statistisk analys. Man hade ryr'årr

mycket små möjligheter att göra fleråriga

sammanstållningar eftersom låmpliga statis-

då var större, men sedan minskade skördar-

tiska metoder inte fanns tillgängliga runt
sekelskiftet 1900 och de första åren in på
1900-talet. Försöksverksamheten tycks från
början överhur'-ud inte ha planerats för att

na. Vad detta beror på år svårt att veta men

nöjliggöra sammanställningar över längre

åren. I början var de relativa skördarna
störst indikerande att gödslingseffekterna
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Figut 7:5
En aa mlcketfå bilder i Mosshulturfireningms athia Jrån
ses

de

Permanenta gödselfiirsök som beh/rnd,las

i

texten.

Här

hfutl,önor under rtiirde åxet.

tidsperioder. För de fleråriga gödslingsförsöken, som refereras till i den här uppsatsen, finns för den undersökta perioden bara
några knapphändiga medeltalstabeller utan
statistiska analyser.
De omdömen Hjalmar von Feilitzen gav i
årsböckerna om försöken på Torestorp och
Flahult gåller mestadels åven idag. Uppgil

terna i årsböckerna om vilka gödselmedel
och giror som var mesl lämpliga varierar
dock mellan olika år, mycket beroende på
att sammanställningar för långre försöksperioder saknas. De långsiktiga gödslingseffekterna och hur säkra de var, undersökte man
alltså inte och detta är naturligtvis en klar
nackdel. Nutida undersökningsmetodik understödd av statistik kan därför r'ara titl god
hjälp når man vill förbättra utvårderingen
av äldre försöksresultat samt hitta långsiktiga render i ett försöksmaterial. En viss osäkerhet vid utvårderingen vidlåder dock den
här presenterade undersökningen genom
att vissa svagheter frnns i det anvånda försöksmaterialet bestående av att endast ett
försök av r'a{e design fanns varje år.
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Noter
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Finney 1972.
Carlgren & Mattsson 2001.

4

Ottabong 2004.

artiklari tidskrilten 1912 (s.353-405), r9r3 (s.
338-370), 191.1 (s. 393-422), i 915 (s. 441-473),
1917 (s. 16-42 och 327-360), 1918 (s.377 599)
och 1920 (s.245-282).
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VÅcRrtMMET r sraENsxa MossKULTURFÖRENINGENS I-ABORA.

Till vainster sitter E\'a Nordenskiöld (1867*

ToRr,a{ 1897.

1936), som 1892 tillträdde
Eånsten som kemist. Hon
blev dårigenom en av landets första kvinnliga ordinarie kemister. Ytterligare två
av de

tidiga assistenterna var

kvinnor; till höger sitter troligen Maria Kindberg eller
Sigrid Ström. Eva Norden-

skiöld var en uppskattad
meda-rbetare, men återvånde 1901 till sitt födelseland

Finland för attbli kemistvid
Finska Mosskulturföreningen, vilken stiftades 1894 som modell av den
svenska föreningen. Hennes !ånst som kemist iJönköping var eftertraktad och söktes

av 16 personer. Foto i

album 1897- 98,

lljalmar von Feilitzens

KB.l

Fred.rih von Feilitzm.

lJ9

GöDsuNGsFöRsö( 1887-1899. Efter Carl voD
Feilitzens diicl 1901 sammanställdcs sanura

Å.,, tDE; !.\.).)
.//

år en utförlig rcdovisning av de girdslingsIörsök sorn utförts av Svenska Mosskulturföreningen undcr hans ledrring, och som
leu till att "fle1a Iörut dunkla Iiågor blifvit
lösta"- Bokens ornslag hade denna anslående bild i lirg. med den rrrör da m, '\sen i

Iörgrunden och den uppodlade, bördiga
mossmalken i bakgrunden.

l

Freririh ron Feiliken

:

t,, {,!l

!.ri nr!iit:}i

ocH ToRwRo\.ER. År 1900 beslöt
Svenska Mosskultur-fiireningen att i utbild-

IIERBATTER

ningssyfte ge ut ett sanrlingsverk med de
praktiskr viLrica"rc tor r bilda nde r'åxtet na.
de olika tor-vslagen, de för mossjord passande loderväxterna etc. Föreningens botanist
llobert Tolfförmodade att iDget annat land
sknlle kunna uppvisa något liknande. Redan
vid årsskiftet 1900/01 var man klar med de
för'sta herbarierna, som omfattade 5? växter'
från olika typer av mossar De skickades kostiadsfritt till lantbruksinstituten i Alnarp och

Ultuna, Jordbruksdepartementet, Kungl.
Lantbruksstyrelsen och alla landets lantbruksskolor Det andra herbariet var klart
vid årsskiftet 1902,/03, omfattade 104 växter
från mossar och kärr och skickades även till
den tyska mosskulturföreningen. Efter Tolfs
död färdigställdes 1905 av efterträdaren fil.

18i)

dr Emil Haglund hcrbarier med mossodlingarnas viktigaste ogräs (sorn "skoningslöst
måste förföljas"), sammanlagt 50 pressade
växter-. 1909 var han klar med den {ärde
delen av projektet, en kartong; med de ur

praktisk svnpunkt viktigaste torvslagen och
organiska sedimenten. Kartongen skickades
ut gmtis på samma sått som helbarierna och
kuide även köpas av intresserade. Norcliska

museet (Sveriges lantbruksmuseum) ha| erl
uppsåttning herbarieq övertagna från.Jord
br uksdeparterncrrtct. Tckniska mu\rcr åger
två kartonger, den ena med åtta och den
andra med tio tonprepar-at, donerade av Hj.
von Feilitzen. (Foto F. r,on Feilitzer) I
Fiedik ron lreiliken.

