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Svenska Mosskulturföreningen
- växtnäringsfrågor

.fan Persson

Inledning
Redan år 1804 presenterade Th6odore de
Saussure ett arbete dår han klargjorde be-
greppen respiration och fotosyntes: 'Växter-
na tar upp syrgas och avger koldioxid i såväl

mörker som ljus (respiration). Växten tar
upp koldioxid och avger syrgas, men endast
i ljus (fotoqmtes) ". Vid mitten av 1800-talet
publicerade Justus von Liebig, den tyske
agrarkemisten och konstgödselns "fader",
sin mineralåmnesteori. Redan då hade man
ganska klart lör sig vilka näringsämnen en
växt behöver. Liebig gjorde kvantitativa be-
stämningar över vilka mångder av de olika
nåringsåmnena som växten behöver.t Upp-
srällningen nedan rammanlattar lör räxten
nödvåndiga växtnäringsämnen. Den veten-
skapliga basen fanns således när Mosskul-
turföreningen startade sin verksamhet år
1886.

Grundstenar Makronäringsämnen

Redan kort tid efter mineralämnesteorins
genombrott kom försöksverksamhet igåne
för prövning av gödselmedel på olika håll i
Europa. De mest berömda försöken startades
i England på 1840-talet avJoseph Gilbert och

John Bennet Lawes. I Sverige genomfördes
fältförsök under 1800-talet på Lantbruks-
akademiens försöksgård och vid hushåll-
ningssällskapen.2 Hushållningssällskapens
försöksverksamhet samordnades från och
med år 1900 i Centralanstalten för hushåll-
ningssällskapens lokala fältförsök. Anstalten
förlades till Väsby. Denna organisation sam-
ordnades med Lantbruksakademiens för-
söksgård år 1907 under namnet Centralan-
stalten för försöksväsendet på jordbruksom-
rådet, i dagligt tal kallad Centralanstalten.

Når Mosskulturföreningen startades år
1886 fick forsknings- och försöksverksam-
heten på mossjordsområdet en samlande
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organisation, detta långt innan den övriga
försöksverksamheten i landet. Mosskultur-
föreningen rar aldrig ansluten till Central-
anstalten.

Det är stållt utom vade tvivel att Mosskul-
turföreningens verksamhet hade en enorm
betydelse för en rationell uppodling av moss-
markerna. Man kan nästan såga att den be-
q'dde allt. Det var många frågetecken som
råtades ut tack re föreningens verksamhet.
I detta avsnitt ligger fokus på vixtnäringshus-
hållningen och kalkningen.

Det gick tidigt upp för företrädarna vid
Svenska Mosskulturföreningen att växtnär-
ingen var en nyckelfaktor för våxtodlingen.
Ett stort arbete lades ner för att ringa in växt-
näringens möj lighete r och begränsningar.
Man fann tidigt att fosfor och kalium var de
näringsåmnen som i första hand begrånsar
grödans utveckling på mossjordar. Kvävet
var oltast i mindre utsuäckning begränsan-
de. Man visste vilka nåringsämnen som var
kritiska i olika situationer och man lårde sig
hur marken ska analyseras för en karakteri-
sering med avseende på nödvåndiga åtgär-
der Redan under 1 800-talet hade man rekom-
mendationer färdiga för dessa näringsäm-
nens anvåndning i vixtodlingen. Därvid togs

hänsyn till grödvalet men framför allt till
jordens beskaffenhet. Man var också klar
över att vissajordar hade behov av kalk.

I vissa avseenden var man nära forsknings
fronten. Jämförelsen gätler vid den aktuella
tidpunkten och att jämföra med dagens
forskningsfront år orealistiskt, Svenska Moss-

kulturföreningen tog intrlck av mosvarande
verksamhet i Tyskland och man hade sam-
arbete med mossförsökstationen i Bremen.

Svenska Mosskulturföreningen utförde
fåltförsök spridda över hela landet. Det vik-
tigaste fåltet var Flahult. Några exempel på
ytterligare försöksfålt: Nederkalix och Kor-
pilombolo i Norrbotten, Gisselås iJämtland,
Osterbor och Oslättfors Bruk i Gåstrikland,
Vårgårda i Våstergödand, Hennickehammar
i Värrnland, Hofberga i Västmanland, Skäggs
Martebo myr 

-på 
Gotland, Tobo i Uppland,

Bjerka-Såby i Ostergötland, Torestorp i Små-

land, Rönneholm i Skåne.
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Fosfor-, kalium- och
kvävegödselmedel
Fosforgö ds elme d.el - framstäIlnin g o c h
kemi
Stora ansträngningar gjordes vid Mosskul-
turföreningen för att finna båsta möjliga
fosforgödsling. Detta gåller såväl givans stor-
lek som valet av fosforgödselmedel. Tidigt
stod råfosfat, benmjö1, superfosfat och lite
senare thomasfosfat till förfogande. Stalt-
gödsel var givetvis också ett verksamt fosfor-
gödselmedel. Detta behandlas i ett senare
avsnitt.

Man var tidigt klar över att råfosfat kan
föreligga dels som kristallinskt eller vulka-
niskt (apatit) dels som sedimentärt råfosfat
(fosforit). Apatiter kan inte användas opro-
cessade. Undantagsvis kan losforiterna an-
vändas utan vidare behandling. Dessa kan ha
mycket olika löslighet. Från Tyskland fanns
erfarenhet av olika fosforiter och man hän-
visade till ett zLlgeriskt fosforit som ansågs lara
så lättlösligt att det kunde användas direkt
som gödselmedel utan vidare bearbeming.s

Benmjölet var också aktuellt som fosfor-
gödselmedel men fick inget större gensvar
vare sig i praktiken eller i Mosskulturfören-
ingens försöksverksamhet. Som fosforgödsel-
medel blev åtminstone inledningsvis. super-
fosfat allenarådande. Liebig hadeju redan i
mitten av 1800-talet framställt vad han kal-
lade patentgödselmedel. Detta fungerade
inte beroende på att det var alltför sviårlösligt.
Det blev i stållet Glbert och Lawes, som på
Rothamsted framsrållde superfosfat. Super-
fosfat framställs genom att man löser.upp
råfosfatet i svavelsyra eller fosforsyra. Over-
skott av svavelsyra gör att fosfor övergår i r'at-

tenlöslig form, H"PO. . Denna vattenlösliga
fosfor visade sig överlägsen som forforgödsel-
medel. pH-vårdet i superfosfat är lågt, mellan
ett och två.

År 1878 modifierade S.G. Thomas och P
Gilchrist bessemerprocessen så att fosforhal-
tigt tackjärn kunde anvåndas vid framsuill-
ning av suil. För att fånga in fosforn infodrar
man stålugnen med kalksten och dolomit.
Vid den höga temperat ur som råder i ugnen



oxideras fosforn till fosforsyra, som reagerar
med kalken under bildning av blandkristal-
ler av tetrakalciumdiortofosfat och dikalci
umortosilikat. Efter finmalning kan slaggen
anvåndas som fosforgödselmedel - thomas-
fosfat.a Redan på 1800-talet, inte lång tid
efter det att processen introducerats, togs
thomasfosfatet upp till intensiv prör.ning vid
Svenska Mosskulturföreningen. Fosforsyra-
halten blir hög, 17,5%. Genom att samman-
smälta kiselsand med thomasslagg kunde
man öka lösligheten hos fosforsyran.

I Tyskland utarbetade Wagner en analys-
metod för utvärdering av thomasfosfatets
fosforeffekt. Där-vid extraherades gödselmed-
let med ammoniumcitrat. Dessutom fraktio-
nerades slaggen i två fraktioner, en finmjöls-
fraktion, <0,15 mm och en gror,mjölsfrakrion,
0,15-0,23 mm. I Sverige stålldes krav på 80
procent citratlöslighet och en finmjölshalt
på 80-90 procent.i Senare har man i Sverige
övergått till att bedöma thomasfosfatet med
ledning av dess innehåll av citronsyralöslig
fosfor

Kaliumgöd,selmzful - sortiment och halter
Under 1800-ta1et var kaliumfåltspat aktuellt
som kaliumgödselmedel. Dessutom kalisal-

ter från Stassfurt: 15-187o svavelsyrat kali-
magnesia, 15% gödselsalt (en biproduktvid
tillverkning av klorkalium och svavelsyrat
kali), kainit, l2vo \o, 37 7o kaligödning och
47 Va kalisalt (klorkalium).6

Inom landet finns fältspater, vilka är rika
på kalium. Vid Mosskulturföreningen fann
man att dessa inte kan användas som kali-
umgödselmedeJ uran att kaliumer görs mera
tilluångligt. Någon lämplig metod för detra
fanns inte. Man lar därför hänvisad till 6'ska
kalisaltert

Elfekter på skörden
Allmänt gäller att mossjordarna år fattiga på
både fosfor och kalium. Därför måste nor-
maltjordarna gödslas med båda dessa när-
ingsåmnen. I allmänhet höjes skörden genom
ensidig gödsling med fosfor eller kalium,
men gödsling med båda dessa näringsämnen
år nödvändig för att erhålla högsta skörd.
Carl von Feilitzen hänvisade rill minimum-
lagen formulerad av Liebig vid mitten på
1800-Lalet: Det näringsämne som finns i mini-
mum beståmmer skördens storlek.s

Man visade entydigt att råfosfaterna låm-
par sig föga för gödsling av mossjordar. Carl
von Feilitzen prövade olika råfosfater Fos-

Figur 6:1
Etl aa MosshulLurfireningen utfirt kontrollerat haåaegtid.slingsf;rsöh, som Edligl i.Ilustrerar så!äl många uåxters, i
dettuL fall Potatisens, stora behoa au kadte, som ett centralt probkm för många Lorujorfutr: d,eras stora brbt på htäL)4
Som framgår aa texten behöade dock inte alla toramuker tillsliott aa haåae. Irarje enshikl lommmks kemiska sam
mansdttning måste noga undersökas innan någon konngöd.selfirs på. ErL slor tkl aa MosskulturJiieningens aerh-
samhet gich ut på att ana$sera enskilda tommarher på detla stitt.
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for togs upp från råfosfaterna. Skörden blev
dock lägre än för thomasslagg. Det förelåg
skillnad mellan olika råfosfater. Inte heller
benmjöl fungerade tillfredsstållande. Det
var dessutom för d1'rt.e

Thomasfosfat och superfosfat reagerar
olika i jorden. Superfosfatfosforn upplöses
genast ijorden. Ganska snart övergår fosforn
i mera srärlösliga forme r genom att fosfor-
syran förenar sig med ijorden befintlig kalk
eller jårnoxid. Thomasfosfatets citratlösliga
foslorsyra upplöses inte i rent ''allen. men i

det kolsyrahaltiga markvattnet löses thomas-
fosfatet. Denna upplösning påskyndas också

av syror som utsöndras av r'äxtrötterna samt
av humussyror. Upplösningen av fosforn tar
därför lite långre tid för thomasfosfat ån för
superfosfat. Därför bör thomasfosfat spridas
en tid före sådd - gärna på hösten. Förråds-
gödsling kan tiltämpas för thomasfosfat, dår-
emot inte för superfosfat.ro

Stora insatser gjordes för attjämföra su-

perfosfat och thomasfbsfat. Som en generell
regel sade man i Tyskland att ett kg citrat-
löslig fosforsyra i thomasfosfat har samma
verkan som ett kg fosforsyra i superfosfat.
Erfarenheter från Tyskland sade dock att
thomasfosfat från olika stålverk kunde ha
olika verkan. En tysk professor (Moritz Flei-
scher; om denne, se kap 12) håvdade: "För
mossjordar gäller som fullt bevisat att ett kg
thomasslaggfosfor år vård lika mycket, om
icke mer, som ett kg superfosfatfosfor" Man
får dock inte reda på omjämförelsen gäller
citradöslig fosforryra. Principiellt gåller sam-

ma för svenska förhållanden. Detta gäller i
synnerhet om jorden år i gott fosfortillstånd.
Dock måste man lara klar över att förutsått-
ningarna kan variera från plas till plats. Det
göres ytterligare ett tillägg: För mossjordar
kan man förutsätta attju fattigarejorden år
på fosforsyra desto rilJigare måste gödsling-
en med thomasfosfat göras i relation till super-

fosfat.rr
Carl von Feilitzen menade att man ska

gödsla uppjorden till god växtkraft genom
att öka dess fosforsyrainnehåll. Ett sådant
tillstånd ska sedan underhållas genom fort-
löpande gödsling - u n derhå Ilsp rincipen.
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Risken för att fosforn fastläggs i för alltid
oåtkomlig torm var enligt von Feiliuen örer-
driven. Till nyodlade högmossar eller såmre
skogsmossar bör thomasfosfat alltid anvån-
das. Det framhålles också att thomasfosfatet
har ett plus genom sin kalkverkan.r?

Som tidigare omnämnts finns slora mäng-
der kaliumrika fältspater i Sverige. Försöks-
verksamhet vid Mosskulturföreningen har
emellertid visat att fliltspat inte år något an-
vändbart kaliumgödselmedel.re Carl von
Feilitzen sammanfattade försöksresultaten
sålunda: "Utav alla hittills gjorda försök med
f;iltspatmjöl kan med visshet dragas den slut-
satsen att det icke kan anses som ett gödsel-
ämne för mosqjordar. Därtill upplöser den sig
alldeles för långsamt."ra

Länge anrände man sig av 15% gödselsalt
(se ovan). Variationer i kalihalt gjorde att
man gick över till kainit, som också är ett
låghaltigt kaliumgödselmedel. Bisalter gör
att man kan erhålla negativ effekt av kainit.
Sårskilt nåmns sänkt stärkelsehalt i potatis
på grund av hög klorhalt. Undantagsvis kan
bisalterna ha positiv effekt. För att undvika
den negativa effekten av klor rekommende-
ras utspridning på hösten. Carl von Feilitzen
varnade emellertid lör delta förlaringssätt
eftersom risken för utlakning av kalium är
sror. Till potaris bör istället högprocentig
klorkalium användas. Man noterade också
att den 37-procentiga kaligödseln innehål-
ler magnesium. I övrigt konstaterade man
generellt att skillnaden i effekt mellan olika
kaliumgödselmedel är liten. Därför blev pri-
set en viktig faktor när det gällde att välja
kaliumgödselmedel.tb

Kaäuegöd.selmeful
Förutom kol, väte och syre är kvåve det när-
ingsämne som våxten behöver i störst mängd.
Kväve ärju lirsviktigt med tanke på protein-
syntesen. Kvävets miljöeffekt var inte aktuell
vid tiden för Mosskulturföreningens verk-
samhet. Kvävet ra\ upp a\ växrerna anlingen
som ammoniumkväve (NH, ) ellersom ni-
tratkväve (NO;). Ammoniumkvävet bildas
når döda våxter och djur bryts ner av mikro-
organismer. Detta kan sedan oxideras till



nitrat av andra mikroorganismer. Carl von
Feilitzen ägnade kväve mindre uppmärk-
samhet än fosfor och kalium. Villkoren för
kvåvegödslingen är annorlunda på mossjor-
dar än på fastmarkqjordar. Olika mossjordar
innehåller mycket olika mängd kväve. Detta
exemplifieras med analyser från ett stort an-
tal mossjordar. Mångder mellan 1 ton och 25
ton kväve per hektar till 20 cm djup uppges.
På grund av detta är behovet av kvåvegöds-
ling mycket varierande. Många mossjordar
har inget behov av kvivegödsling. Kväverikast
var mosqjordarna på Gotland. Det är främst
kvävefattiga högmossar som behöver kvåve-
gödslas.t6 Fljalmar von Feilitzen poängterade
att kvåvegödsling år nödvåndig på kvåve-
fattiga mossjordar. Från danska försök redo-
visades positiv kvåveeffekt även på kärrtor-v-
jordarlT

Redan under 1800-talet hade man till-
gång till ett flertal kvävegödselmedel: Chile-
salpeter, svavelsyrad ammoniak, fiskguano.
Tillgången var dock begränsad. Kalksalpeter
kom inte förnin några år in på 1900-talet. Det
var norrmännen Birkeland och Eide, som
utvecklade den så kallade ljusbågsprocessen,
dår atmoslåriskt kväve binds under bildning
av kväveoxider. Därtill kommer stallgödsel,
som inte bara innehåller kväve utan är ett full-
gödselmedel. Vid jåmförelse fann Hjalmar
von Feilitzen att kalksalpeter hade samma
verkan som Chilesalpeter.rs

Fältförsök visade mycket riktigt att olika
jordar har olika behov av kvävegödsling.

Jåmförande försök på Flahult visade att chi-
lesalpeter som kvävegödselmedel gav båttre
resultat än svavelsyrad ammoniak och fisk-
guano. Man var klar över att det är nödvån-
digt att använda chilesalpeter orn man efter-
strävar höga skördar av kvävekrävande grö-
dor såsom säd och potatis. Skall stallgödsel
anvåndas för att förse grödan med kväve
måste mycket stora mångder användas.

Åren kring sekelskiftet rådde oro med
tanle på den lramtida proreinlörsörjning-
en. William Crookes var den som först fäste
vårldens uppmärksamhet på det faktum att
det fanns ett "kväveproblem", som måste
lösas inom en snar framtid. Vid ett föredrag

år 1898 sade Crookes: "Bindandet av luft-
kräre är en av de största uppfinningar. som
våntar på att bli lösta av kemisternas skarp-
sinne. Denna sak är av grundlåggande bety-
delse för människosläktets framtida välfärd
och lycka."le

Hjalmar von Feiliuen beslrev en innova-
tion som lite senare skulle visa sig leda till
ett viktigt tillskott till gödselmedelssortimen-
tet. "Vid ledning av luftens kväve över smäl-
tande karbid erhålles icke kalciumcyanid
utan kalciumcyanamid: CaC, + 2 N - CaN-
CN + C. Denna förening, som benåmnes
kalkkväve kan lått överföras till ammoniak.
Den kan alltså användas som gödselmedel.
Det har också visats att kalkkväve har ett
hyggligt gödselvårde. Vi skulle alltså vara
räddade ur den fatala situationen når chile-
lagren tar slut. Ånnu tillverkas ämnet bara
för försök."':o Kalkkväve innehåller 14-237o
kväve. Kalkkvåvet prövades tidigt i Mosskultur-
föreningens regi av Hjalmar von Feilitzen.
Han framhöll att det fungerade tillfredsstål-
lande. Han fann vidare att ammoniumsulfat
och kalkkväve hade ungefår lika god kväve-
verkan. Effekten var lågre på kväverik än på
kvåvefattig j ord. "

Ku äu efixering genonx Ie guminoser
I symbios med bland annat bauvåxter kan
vissa bakterier (rhizobium) fixera luftens
kväve. Kunskapen om detta växte fram gans-
ka sent. Vid mitten av 1800-talet var man
klar över att det är bakterier, som utför fix-
eringen och atl dessa bakrerier lever isym-
bios med exempelris baljvårrer. men inre
förrän 1888 isolerades bakterierna av Beije-
rinck.22

Mosskulturföreningen tog upp kvävefix-
eringen i sina undersökningar och rekom-
mendationer gjordes redan under slutet av
1800-talet. Robert Tolf beskrev ett flertal
leguminoser (Häckvicker, Fransk vicker, Pe-
luschk-ärt, Lupin och Humlelucern). Han
undenströk leguminosemas värde som kväve-
samlare. Särskilt framhölls Peluschk-årt som
en god Lrävesamlare, Man löreslog ympning
medjord taget från fålt, dår baljväxter od-
lats med framgång. Jämn utspridning av 40

l5l



hektoliter ympjord per hektar rekommende-
rades. Man föreslog till och med ett preparat,
Nitragin, innehållande renodlade mikroorga-
nismer2s Hjalmar von Feilitzen redogjorde
för försök där man.jämförde ympjord med
renodlade baljr,äxtbakterier av mårket Hilt-
ner. Det utlagda försöket visade klart bättre
resultat av ympjorden än av Hiltner Det på-

talades att leverantören arbetade med att
förbättra kulturen. I uppsatsen anq'der man
också att bakteriekulturen inte år anpassad
för de odlade leguminoserna.2r Att olika
baljvåxter växer tillsammans med olika bak-
teriestammar har bekråftats av modern
forskning. Hjalmar von Feilitzen och Moss-

kulturföreningens assistent för 1örsöksverk-
samheten, Elis Nyström, redogjorde för pröv-
ning av ytterligare baljväxtpreparat. Förutom
ympjord prövades Nitragin, Azotogen och
Farmogen. Av dessa fungerade det sistnämn-
da såmst.2!

Carl von Feilitzen beskrev hur det bildas
knölar på ärternas rötter efter tillförsel av

y]lpjord. Då utvecklades också ärterna fro-

digt. Man ansåg att det var en viss bakterie-
art som åstadkom dessa knölar Olika Iörslag
till förklaringar presenterades. Fältförsök
med årter på Strömsberg visade frodig till-
växt därympjord tillförts. Skillnaden i skörd
blev betydande. Kvaliteten förbättrades ock-
cå-26

Hemfrid Witte beskrev hur kråkvicker kan
förse grödan med kvåve under kvåvefattiga
betingelser under förutsättning att grödan
år väl försörjd med kalium. Tolf menade att
en startgiva med kväve kan var:a gl.nnsarlt.27

Det föreslogs också användning av balj-
växter som gröngödslingsgrödor. Man på-
pekade att detta också påverkade fosforupp
tagningen eftersom exempelvis lupiner har
förmåga att lösa ut fosfor från svårlösliga
föreningar Detta stämmer med den moder-
na upplattningcn att råloslater lämpar sig
båttre för baljväxter än för stråsäd.

Stallgödsel
Stallgödseln får inte samma utrymme i Moss-

kulturföreningens tidskrift som gödsling

Figur 6:2
Att påJöra sand, Lera elkr dlliht som innehåller niiingtiimnen som sdknas lå lommarkerna, Ar )fterlig(m ett sätt,

uirl sid,an at honstgörlslingcn, att tilfua (te näringsfattiga lorumarkerna näring. Sandhörningen gör dem också

mindre kilta. Mosskulturfijreningen uuörde en rad fijrs1k k'ing de a och begagwde metodcn tid mossodlingat lid
FLlhult, som d.enna bihl aisar Här f)r arbetare ut sand på en lrusen mossotlling med hjälp a1t en Jbllbar jiimaäg.
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med mineralgödselmedel. Carl von Feilit-
zen diskuterade stallgödselns betydelse för
mossodlingen. Han menade att stallgödseln
innehåller ganska mycket kvåve. Men det är
inte kväve som yåra bättre mossodlingar be-
höver. Skulle man genom gödsling med
stallgödsel tillföra mossodlingen tillräcklig
mängd av de ämnen, på vilka de vanligen
liderbrist, nämligen fosfor och kalium, skulle
man ovillkorligen erhålla liggsäd. Det finns
emellertid mossodlingar som behöver kväve-
gödsel. Det är inte enbart fråga om typiska
högmossar utan också skogsmossar och grrrn-
da mossodlingar. Det framhålles att gödsling
med stallgödsel är mycket fördelaktigt på
högmossar Dårigenom befrämjas förmult-
ningen och ett rikt förråd av kväve, fosfor
och kalium tillförs den näringsfattigajord-
månen. r ilket så småningom lommer grö-
dan till godo.'?3

Hjalmar von Feilitzen redovisade försök
där mineralgödsel och stallgödsel jåmför-
des. Stallgödselgi n var 30 ton per ha. Om
resultaten kan man övergripande såga att
mineralgödseln gav bättre skörd ån stallgöd-
sel, Man noterade också att efterverkan av
stallgödsel var obetydlig. Till rotfrukter ska
stallgödseln spridas långt före sådd, helst på
hösten.'e

År l9t0 publicerades en undersökning
rörande kväveförluster från stallgödsel i ladu-
gården och under lagringen. Som strömedel
prövades halm, sågspån och tow. Resultaten
kan sammanfattas enligt följande: Redan i
ladugården förlorades en del av kvävet. För-
lusterna var större med halm som strömedel
än med sågspån. Minst var förlusterna vid
anvåndning av torv Under det att ur halm-
gödseln efter lagring mer än hålften av am-
moniakkvävet bortgått och ur sågspånsgöd-
seln något mer än en {iirdedel förlorats var
förlusterna ur torvströgödsel ej mer än 4,7%,
elleryttent obetydligt. Till detta kan föUande
konmentar fogas: "Halmgödselns förlust av
ammoniakkväve behöver inte enbart bero
på avdunstling. Det kan också vara fråga om
immobilisering av ammoniumkväve. Denna
immobilisering av ammoniakkväve kan för-
vänfas vara sförre med halm som strömedel

än med sågspån och torv som strömedel.
Halmen är nämligen lättomsåttbar och dess-

utom kvävefattig. Detta betyder att man kan
förvänta sig kraftig immobilisering av kväve
vid omsåtming av halmen. Detta kväve finns
emellertid kvar i gödseln, nu i organisk form.
Sågspånet (om det är fråga om barrtrådspån)
är svåromsättbart och således inte lika gynn-
sam för mikroorganismernas tillväxt och för-
ökning. Dårför blir immobiliseringen mind-
re. Torven år dels svåromsättbar, dels sur.
Surheten gör att ammoniaken binds. Under-
sökningen var mycket pretentiöst planerad.
Tio kor ingick i studien. Djuren vägdes. Fod-
ret och stallgödseln vågdes och analyserades.
Därigenom kunde vir tn ä rin gsba lan s uppnit-
tas. Sludigen utfördes fiiltförsök för att prör.a
gödseln.3"

Hjalmar von Feilitzen beskrev senare ett
annat försök med lagring av stallgödsel. Tre
me toder prör,ades;

1. Gödseln fast packad i gödselhus.
2. Cödseln l6st lagrad igödrelhus.
3. Dålig skötsel i det fria.

Förlusterna i alternativ 1 var 7,570 av kvävet.
I alternativ 2 var förlusterna 2070 och i alter-
nativ 3 var förlusternz 37Vo, Detta för tan-
karna till PerJönsson Rösiö, vars budskap
var att gödseln ska vara täckt med tak, fuktig
och väl packad. Rösiö verkade som lårare
och föredragshållare i början av 1900-talet.
Det är troligt an Hjalmar von Feilitzen inspi-
rerades av Rösiös id6er när han anlade sitt
lagringsförsök.3'

Någa samspekeffekter
Carl von Feilitzen skriver: "För många av våra
mossjordarter år samtidig gödsling med fos-
forqra och kalium nödvåndig, om goda eko-
nomiskt lönande skördar skola erhållas."
Vidare skriver han: "KalKattig mosqjord mås
te kalkas, ifall gödslingen skall utöfia sin fulla
verkan."3'

Witte redovisade mycket stora samspels-
effekter mellan fosfor och kalium i danska
försök på kårrtorv. Liknande resultat erhölls
vid Mosskulturföreningens försöksf,ält Tores
torp. I dessa försök var thomasfosfat och su-
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perfosfat båttre än råfosfat och benmjö1.
Några skillnader mellan olika kaliumgödsel-
medel fanns inte. Hjalmar von Feilitzen pre-
senterade försök påjordar med mycket olika
egenskaper på försöksfälten iJönköpirtg och
vid Flahult. Undantagslöst hade man mycket
stora positiva effekter av samtidig gödsling
med fosfor. kalium och kväve.35

Carl von Feilitzen redovisade försök där
inget positivt samspel fanns mellan fosfor
och kalium. Han kommenterade detta en-
ligt följande: "Det finns hår och hvar inom
landet mossodlingar. som af naluren äro
fosforsyrehaltiga, och andra, hvilka genom
flera års riklig gödsling blifvit så riktade med
fosforsyra, att goda skördar kunna erhållas
med endast kaligödsling. Det finns äfven
mossar, som av naturen äro kalirika, och
andra, hvilka genom sand- eller lerkörning
påförts kalirika jordförbättringsmedel, men
det lönar sig vanligen att gödsla med en
mindre mängd kalisalt."3a

Witte redovisade intre ssanta försök med
gödselvatten. På vitmosstow erhölls en kraf-
tig skördeökning för gödselvatten på vallar
under förutsättning att vallen enbart bestod
av grås. Vid kraftigt inslag av baljvåxter
(kråkvicker) verkade endast kaliumet i göd-
selvattnet. Kråkvickerna kunde lörse lallen
med kvåve i tillräcklig omfattning. Där en-
dast fosfor tillfördes (inget kalium) växte
inre Lråkvickerna. Därlör fick man ingen
kvåveeffekt av ba!växter.35

Mikronäringsämnen
Det dröjde in nan man fick klart för sig sam-
manhangen och berydelsen ar mikronärings-
ämnen. Bristsjukdomar som följd av brist på
mikronäringsämnen kom att samlas under
beteckningen marksjukdomar

I samband med ett föredrag år 1930 ana-
lyserade Hugo Osvald orsaken till gulspets-
sjukan. Han framhöll att inga sjukdomsalst-
rande organismer var involverade utan att
det var fråga om en av markförhållanden
framkallad ämnesomsättningssjukdom. Gul-
spetssjuka var en välkänd sjukdom hos od-
lare av mossjordar.36 Ernst Henning beskrev
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sjukdomen år 1918. Sjukdomen blir tydlig
när stråskjutningen börjar I(irnsättningen
uteblir. Bladspetsarna blir gula och hänger
som pisksnärtar Det bildas nya skott rarför
halmskörden ofta blir normal samtidigt som
kårnskörden blir mycket svag.37 Att gulspets-
sjuka förorsakas av kopparbrist visades av
Harding & Meyer 1925. Bristen kan avltälpas
med 50-200 kg kopparsulfat per hektar Trots
detta håvdade Osvald att sjukdomen kan
uppträda av olika anledningar Osvald pre-
senterade försök dår han inte fick effekt av

kopparsulfat, men också försök med positiv
effekt. Kvävegödsling har glmnsam effekt - i
synnerhet ammoniumsulfat.3s Lundblad
hävdade att kopparsulfat har positiv effekt.
Fosforgödsling försvårar sjukdomen.r!

En annan sjukdom, som kunde bli allvar-
lig på mossjordar, år gråflåcksjuka. Växten
blir låg och vek. Bladen får vitgula eller grå-
gula flåckar, som kan flyta samman nedom
bladets mitt. Bladet knäcks så att en grönf,år-
gad spets blir nedhångande. Witte beskrev
åtgärder som kan förvära respektive hindra
gråflåcksjukan. Han menade att sjukdomen
förorsakas av för hög kalkhalt ijorden. Sjuk-
domen gynnas också av gödsling med sal-

peter men dåmpas av gödsling med ammo-
niun.rhaltiga gödselmedel. Dår sjukdomen
visat sig övergödslas med koksalt, mangan-
salter eller med ammoniumhaltiga salter De
föreslagna åtgärderna har bäring mot kalk-
tillståndet - sjukdomen lörvårras vid högt
pH-vårde.ao

Kisel brukar betecknas som icke nödvån-
digt men fråmjande (dock år kisel nödvän-
digt för vissa växter, exempelvis kiselalger).
Carl von Feilitzen fann ingen effekt av kisel-
syragödsling.ar

Kalk - mossodlingens
fundament
Tidigt var man klar över att kalktillståndet
år en viktig parameter för mosskulturodling-
en. Man visste att kalcium är ett essentiellt
växtnåringsämne, men man visste också ti-
digt att kalken har en indirekt verkan påjord-
arnas bördighet. Terminologin var i början



inte så räl definierad. Man använde ordet
kalk vare sig det var nårinesåmnet kalcium
eller om det var ett syraneutraliserande
ämne i nrarken eller i ettjordförbättrings-
medel. Nrrmera bctcclnar vi näringsämnet
som kalcium och den syraneutraliserande
komponenten som kalk eller CaO.

Kalkens ffikt på marhen
Den allt överskuggande effekten av kalkning
var då som nu att basmättnadsgraclen ökar
Detta kan betecknas som kalkningcns r.ikti-
gaste indirekta eflekt. Många andra ellekter
inbegrips i de indirckta processerna föror-
sakade av kalk. Den organiska substansen
uenomgår en snabbare nedbrvtning. Man
ser detta tydligt genom attvitmossan sönder-
delas och antar en mörkare färg. Jordvoll-
men minskar samtidigt. Fosforn binds till
kalcium, vilket är gvnnsammare än om den

binds till.järn. Vidare påvcrkas växttillgäng-
lighete n ho. milrunärinssämnen negarirr.
Detta blev man emellertid medveten om
ganska sent.

Man hade långe känt rill arr nirrar bildas
i marken, men nnn kånde inte till de proces-
ser sorn förorsakar nitratbildningen. Pastcur
trodde att dct är en bakteriologisk process.
Det skulle visa sig att han blev sannspådd när
den banbrytande mikrobiologen Sergei Wi-
nogradsky (1856-1953) genom en serie ele-
ganta försök lyckades isolera dc involverade
ba kr.r i.r na. Vid rro.\kulturlöreningen var
man tidigt medveten om att ett gott kalktill-
stånd är en förutsättning för en effektiv ni-
tratbildning. Detta år yrrerligare en viktig
indirekt cffckr av kalkningen.

Mossar som reagerar surt måste kalkas.
Orsak till surheten kan vara humussl'ror
men också den starka svran svavelsvra. Det

Figur 6:3
Ett gödslingsf(;t si;k wl urlluäxler Jrån 1900 tlrlets hötjan risar \dligt på enskilda to,' ma:i*d\ \lord nairingsfofiig-
dom-idcftafall liån OII)redn ukrnlh Otlo[rymo i nuilaran(ln fdi? hotLtnun på \ds ensha hiiglant{eL. Konngiilsel

Ioslor, hali, huåle - är otilbä(ktigt; ärett halh nåste lillförus. Diiilill blir t"stLltatet biist når.jonlcn ären srndkörs.
Ln slutsats son han tllrts ur biklen, Ar aft den enskild. hntsodk$en utgrt måste Abltäga hosLna&n i såltil pengat
tom tid., innan hatl Eer sig i hasl med odlingsJöretaget.
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var inget oEnligt med mossjordar som rnne-
höll två till tre procent s velsyra. I samband
med dikning kunde den uppkastade dikes-
jorden vara mycket rik på sulfrder Om den-
najord spreds ut över f;iltet kunde total miss-

våxt bli följden eftersom sulfiden oxideras
till sr.avelslra när luften får tillträde. Svavel-

syran måste neutraliseras genom kalkning.a'?

Hjalmar von Feilitzen med flera utförde
lysimeterförsök för att belysa kalkningens
effekt på udakning av nåringsämnen. Resul-
taten visade att avgiort mindre kalium och
kväve bortgått från den kalkade ån från den
okalkade jorden. Genom torvjordens kalk-
ning påskyndades humifieringen och en
större förlust av organisk substans ägde rum
i det kalkade ledet än i det okalkade. Förlus-
ten r större där grödan utgjordes av gräs-

vall än där den bestod av öppen åker.a3

Hjalmar von Feilitzen citerade en tysk
uppsats, där ett antal indicier på kalkbrist
redovisades. Jorden lider brist på kalk:

1. om den reagerar surt. Kan kontrolleras
med lackmuspappet

2. om järnhaltigt vatten förekommet
3. omjärnavlagringar förekomrner,
4. om vä-.<tligheten helt eller delvis uteblir

efter j ordens uppodling,
5. om dikesvattnet år gulbrunt (humus-

syror),
6. om ortsten förekommer,
7. om det finns rikligt med osönderdelade

växtrester,
8. om jorden bildar skorpa,
9. om Lalkälskande väter uteblir,
10. om kalkskyende växter upptråder.aa

Carl von Feilitzen gjorde år 1898 en intres-
sant kommentar rörande stlrya leror. Man
hade funnit att en st).,/ och besvärlig lera
med dålig struktur kunde återfå sin "milda
beskaffenhef' genom kalkning med osläckt
kalk. Strukturkalkning var alltså en realitet
redan för mer än 100 år sedan.a5

Kalkens elleht på skördeu(allet.
I såväl kårlförsök som fältförsök erhölls
mycket stora skördestegringar genom kalk-
ning. Detta verifierades i åtskilliga försök.
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Till och med när man fosforgödslade med
thomasfosfat erhölls stora skördeökningar
för kalkning. Thomasfosfatets kalkverkan
räckte ofta inte till för att råcka kalkbehovet.

Olika grödor svarade olika för kalkning.
Klöver reagerade positivt för kalkning med-
an lupiner nårmast reagerade negati\t. Det
poängterades att gödslingen måste ökas i
kalkade led för att kompensera för den öka-
de skörden. En negativ effekt var att skorv-
frekvensen hos potatis ökade efter kalk-
ning.a6

Hjalmar von Feilitzen utförde kärlförsök
för att pröva rödklöverns reaktion för kalk.
I ogödslade och okalkade kärl växte inte en
enda rödklöverplanta. Gödsling med tho-
masfosfat och kalisalt men utån kalk resulte-
rade också i att klövern inte växte. Vid stark
kalkning och gödsling utvecklades rödklö-
vern vål-47

På många tor-vjordar är kalkning ett oefter-
givligt villkor för klöverns utveckling. Man
ska aldrig försumma att analysera jorden
med avseende på kalkbehov när en klöver-
r'all ska anlåggas.

Erford,erliga kalkmängd,er
Redan tidigt talade man om grundkalkning
och underhållskalkning. Grundkalkning
vidtar man för att snabbt åstadkomma ett ac-

ceptabelt kalktillstånd på en kalkbehövande
jord. Underhållskalkning sker för att vid-
makthålla ett tillfredsstållande kalktillstånd.
Man måste återkomma med underhållskalk-
ning med relativt täta intervall. Anledning-
en är dels att grödan för bort kalk (kalci-
um), dels att det sker förluster på grund av

udakning. I rapporterna finns olika uppgif-
ter om förlusternas storlek. I allmänhet upp
ges relativt stora förluster, 300-500 kg CaO
per hektar. För fältet på Flahult angavs 500
kg CaO per hektar. Högmossar bör under-
hållskatkas med större givor än lågmossaras

Grundkalkning mäste baseras på analyser
och regetationsförsö1. Eftersom m ossjor-
darnas volymvikt varierar mycket föredrog
Carl von Feilitzen att ange kalkbehovet som
CaO per hektar i stället för ett procenttal.
Han deklarerade att omjorden innehåller



C.undgödsling per hektsrr 30O kilograrn superfosfat och Joo kilogr.lm svafvelsvrtd åmmonirk.

roo &llo8rarn lall p.r h.kla. I JT.pro.cnttgt k{ttsnt! (Kctigödntng).

Grundgödsling Fer hcklar:.100 hilogrtm suFerf()sfrr och 300 kilogram sllh,elslrad amnronirk.

Fi.gur 6:4 a och b
Saewha Mosskulturtrircningen ftretog fuen kakgöd,slingsfisik tilt hålrött och potatis lllustrati,nm aisar en
ouh,echlad kå.hot utan haligödsel och m tilutoecklad, efter gödsting med, kalitalt.
Aa Hjalmar ton Feilitzm. Bilaga till Samska Mos;hukurliireningens TidskriJt, 1905.
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3 000-4 000 kg kalk år kalkning i allmänhet
obehövlig. Dock fanns exempel där skörden
stegrades vid kalkning med 6 000-8 000 kg
kalk. Man blev klar över att häns)'n måste tas

till innehållet av svavel ijorden vid bestäm-
ning av kalkbehovet. Därför utarbetades en
analysmetod som tog hänsyn till både kalk
och svavel. Detta behov betecknades som netto
kalkmångd.ae Mera härom under analysav-

snitter.
Många gånger är det inte lönande att

omedelbart kalka upp en torrjord till den
realtion som för de vanliga kultuwäxterna
anses lämpligt. Den eventuella skördesteg-
ringen betalar inte kostnaden för de ej sällan

mycket stora kalkmångder, som därför skul-

le erfordras. Det går inte att av pH-värdet
dra några som helst sälra slutsaser om ijor-
den förefintlig mångd kalk.so

Kalkningsmedel
Det framhölls med skärpa att den som för-
fogar över märgel bör använda denna som
kalkningsmedel. Ursprungligen kalkade
man normalt med slåckt kalk. Man tog hem
bränd kalk, som släcktes på gården enligt
olika förfaringssätt. Ett kalkningsmedel, som

började anvåndas under senare delen av

1800-talet, är kalkstensmjö1. Carl von Feilit-
zen redogjorde för skillnaden mellan dessa

båda kalkningsmedel. Han håvdade att skill-
naden inte är stor. Aven den släckta kalken
övergår i kolsyrad kalk (karbonat). Denna
år emellertid mycket mera finfördelad och
blandas dårför mer intimt medjorden. Den
kommer dårför att verka snabbare och kraf-
tigare än den råa frnmalda kalken.5t Hjal-
mar von Feilitzen gjorde försök dår kalkens
siktkurva prövades. Finleken betydde inte
mycket för effekten av den slåckta kalken.
För kalkstensmjölet betydde den dåremot
mycket. Brånd kalk rekommenderas om det
är stora mängder som ska spridas. På så sått

blir det mindre kvantiteter att transportera.
Thomasfosfat har kalkverkan men ofta råck-

er den inte för att ricka behovet av kalk. Un-
dersökningen utfördes i kärl.5'

Fljalmar von Feilitzen jämförde mjöl av

kalcit och finmald dolomit från Norrbotten
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Det var fråga om att använda ett lokalt kalk-
ningsmedel för att minska transportkostna-
derna. Undersökningen genomfördes i kärl.
Försöksväxten var klöver. Denna utvecklades
vål för båda kalkningsm€dlen. Slutsatsen var
att man mycketväl kan använda finmald do-

lomit till kalkning av mossjordar.sl
Masugnsslagg år en kalkhaltig produkt där

kalken är bunden till kiselsyra. Fråga upp-
stod huruvida denna kalk kan ersåtta den
kolsyrade kalken vid kalkning av mossjord.
Man genomförde kårlförsök och jämförde
släckt kalk, märgel och olika masugnsslagg.
Av resultaten framgick att effekten hos olika
slagg utföll väldigt olika. Några qper av slagg

visade till och med bättre resultat än släckt
kalk. Carl von Feilitzen prörade också granu-
lerad slagg i.jämförelse med finmald slagg.

Effekten blev dålig av den granulerade slag-

gen.f'a Hjalmar von Feilitzen prövade mas-
ugnsslagg som kalkningsmedel och fann
god kalkeffekt. Han fann emellertid också

positiv effekt av slaggens innehåll av fosfor
och kalium och han menade att man bör
räLna med innehållet av dersa näringsäm-
nen.55

Vid Mosskulturföreningen prövade man
också gips som kalkningsmedel. Gips faller
som överskottsprodukt vid framställning av

superfosfat. Försöken visade att skörden
blev allt sämre ju mer den slåckta kalken er-

sattes med giPS.

Svenska Mosskulturföreningens
kemiska laboratorium
Inom ramen för Svenska Mosskulturfören-
ingen startades iJönköPing ett kemiskt labo-
ratorium för att serva försöksverksamheten
vid Mosskulturföreningens försöksgårdar
och försöksfält. Vare sig Svenska Mosskul-
tr-rrföreningen eller laboratoriet var administ-
rativt knutna till Centralanstalten för hushå11-

ningssållskapens lokala fältförsök. Långt se-

nare (1939) skedde omorganisation genom
samgåendet med Svenska Betes- och Vallför-
eningen. Vid laboratoriet utfördes analp av

såvåljord som växtmaterial. De kemiska ana-

lyserna baserades på våtkemiska metoder.



Kalkb ehou sb e s t ärnnin g - p H -b e s t ämning
Är 1909 introducerade Sörensen pH-begrep
pet. som etl mått på rärejonkoncentrationen i

en vattenlösning (negativa logaritmen för vä-

tejonkoncentrationen). Tidigt kom pH-r.'rirdet

att anvåndas som mått på kalktillstandet ijor-
dar. Men pH-vårdet är ett intensitetsmått och
kan inte ensamt ge besked om vilken kvantitet
kalk som behövs till en viss mängdjord. Det
krävs också ett kvantitetsmått. Man måste kän-

na kolloidernas mängd och buffertYerkan. På

en mineraljord kan man erhålla tillfredssuil-
lande mått på detta genom enjordartsbesäm-
ning. Lerhalten och mullhalten är därvid uc
slagsgivande. Kvaliteten hos dessa är relativt
enhedig på olika mineralj ordar.

För organogenajordar är en motsvarznde
för-utsägelse svårare att göra. Kvaliteten hos

humuskolloiderna varierar mlcket mer än

på mineraljordar Den beror på ursprungs-
materialet och omsättningsförlopPet. Dess-

utom kan mulljorden innehålla sulfider och
organiskt svavel, som efter oxidation till sla-

velsyra sänker pH-vårdet drastiskt. Som en
kompletterande analys har dock pH-värdet
en funktion att fylla åven på mossjordar.
Man kan således slå fast att om pH-värdet är
6 lönar det sig inte att kalka. På vitmosstor-v

är pH-värdet sållan över 5 vid tillfredssrållan-
de kalktillstånd.

Figur 6:5
pianschen iiter resultat at halkningsfirsök får tjdna som exemqet på hur Mosskulturfc)reningm genom åggplanscher

och e.nnat skolmata.ialförsökte priienteri resitt&len från .försöksr)erksamheten på ett pedagogiskt t^-o.h i en foy,t
som fungetude på lantb;uhssholor och lantbruksutstd,ilningox Planschen .illustrnar ett at fu rön som Mosskulturför
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Vid tiden för laboratoriets verksamhetfanns
givetvis vare sig automatiska analysutrust-
ningar eller atomabsorption. Analysmeto-
derna beskrivs här tåmligen kortfattat. Me-
toderna förändrades och utvecklades över
tiden. För detaljbeskrivning hänvisas till en
skrift av föreningens kemist Herman lljert-
stedt.56 Där finns mycket detaljerade beskriv-
ningar över analysernas utformning. Sedan
Mosskulturförenineen grundades år 1 886
har ca 40 000 analyser utförts. Merparten av
dessa varjordanalyser Ett mindre antal alser
analys av skördeprodukter

Proalagning orh kenish analls au halk,
fosfor, kalium och magnesium
Normalt eftersträvade man att ta utjordpro-
ver i narurlig lagring. dvs. utskärning ar viss
besämd volyrnjord i f,ålr. Provet vägdes efter
lufttorkning. Prortagningsdj upet rar i allmän-
het 20 cm, undantagsvis 30 cm.

En enklare provtagningsmetod var att
blandajorden på fälret. Efter ytterligare om-
blandning på laboratorier pressades jorden
in i ett måtkiirl av bestlimd vol1.rn, breddes ut
för lufttolkning och vägdes. Till skillnad från
fastmarksjordar. där man relarerar närings-
in nehå llet tilljordvikten. relateras närings-
innehållet till jordvolymen för mul{ordar.
Uttagnajordprover analyseras med avseen-
de på nåringsämnen, kalktillstånd, förmult-
ningsgrad och botanisk sammansättning.

Den kemiska analysen utfördes dels som
askanalys, dels som extraktanalys. Askanaly-
sen ger närmast en toralbild avjordens närings-
innehäl medan extraktanab/sen är ett uthlck
för det växttillgängliga näringsinnehållet.
Askanalysen utfördes genom attjorden för-
askades varefter askan lakades och hlåttades
flera gånger under filrrering. Bestämning ar
näringsämnen gjordes i extraktet. Extrakt-
anlysen utfördes genom behandling först
med salpetersyra och sedan med saltsl'ra. Till-
vågagångssättet för att åstadkomma extraktet
ändrades över tiden.

Bestämning av de enskilda näringsämne-
na gjordes i de framställda extrakten. Kalk
bestämdes genom lällning med ammonium-

oxalat och magnesium genom fållning som
magnesiumammoniumfosfat. Kalium besuim-
des kolorimetriskt. Fosfor beståmdes genom
fållning med ammoniummolybdat.

Precis rom för exr ra k rfiam sL:i ll n ingen varie-
rade meroderna för bestämningarna över
tiden. Hjertitedt låmnade mycket detaljerade
beskrivningar av olika versioner av analys-
förfarandet.

Bestämning au katiue
Organiskt kvåve bestämdes enligt Kjeldahl,
en lJassisk metod, som lar i bruk redan i slu-
tet av 1800-talet. Provet kokades i svavelq,ra.
Salt tillsattes för att höja tempemturen. Pro-
cessen innebar att kvåvet överfördes till am-
moniakkvåve. Efter avsvalning tillsattes nat-
riumhydroxid tills alkalisk reaktion erhölls.
Då kunde ammoniaken destiller as av, sarn-
las upp i syra och besråmmas genom rirrer-
irg.

NHa-N beståmdes genom destillation ef-
ter tillsats av magnesiumoxid för att höja
pH-värdet. NO3N kunde beståmmas genom
reduktion av nitratet med Dewardas leger-
ing. Där'vid bildades NHnrN, som kunde av-
destilleras och bestämmas enligt ovan. En
annan möjlighet var att göra kolorimetrisk
bestämning efter reaktion med fenoldisul-
fonryra.

Besttimning aa suaael
I tonjordar kan det finnasjärnsulfider och
deras oxidationsprodukt svavelsyra. Detta
kan mycket drastiskt påverka kalktillståndet
i jordarna. Så långe svavlet föreligger som
sulfid år inte pH-värder särskilt lågt. Det år
efter oxidation till svavelryra som pH-värdet
sjunker. Sulfidsvavel kan prövas kvalirativt
genom att häftigt glödga lufttorkadjord i en
degel. Slår man ut degelinnehållet på en
järnhåll känner man en stickande lukt av
sr aveldiorid. om der finns sulfid ijorden.Är
detta fallet måste kvantitativ analys göras.
Detta görs enligt Eschkas metod. Denna ger
ett mått på totala innehållet av svavelsyra.
Analysgången år komplicerad och beskrivs i
detalj av Hjertstedt.5T
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Kalkb ehou sbestämnin g - p H-bestämning
År 1909 introducerade Sörensen pH-begrep-

pet. som ett måt t på vätejonloncen Lrztionen i
en ttenlösning (negativa logaritmen för vä-

tejonkoncentrationen). Tidigt kom PH-vårdet
att användas som mått på kalktillståndet ijor-
dar Men pH-värdet år ett intensitetsmått och

kan inte ensamt ge besked om vilken kvantitet
kalk som behövs till en viss mångdjord. Det
krävs också ett kvantitetsmått. Man måste kän-

na kolloidemas mångd och buffertverkan. På

en mineraljord kan man erhålla tillfredssräl-
lande mått på detta genom enjordartsbestim-
ning. Lerhalten och mullhalten är dårvid ut-
slagsgivande. Kvaliteten hos dessa är relativt
enhetlig på olika mineraljordar.

För organogenajordar är en motsr'arande
förutsägelse svårare att göra. Kvaliteten hos

h u m usLolloidern a varierar mycket mer än

på mineraljordar. Den beror på ursprungs-
materialet och omsättningsförloppet. Dess-

utom kan mulljorden innehålla sulfider och
organiskt svavel, som efter oxidation till sva-

velsyra sånker pH-värdet drastiskt. Som en
kompletterande analys har dock pH-värdet
en funktion att fylla åven på mossjordar.
Man kan således slå fast att om pH-vårdet år
6 lönar det sig inte att kalka. På vitmosstorv
är pH-värdet sällan över 5 vid tillfredsställan-
de kalktillstånd.

Figur 6:5
Piinschen öaer resulLat a1) halkningstrirsöh iå:r tjäna som exempel på hur Mosshulturtrimingen genom iiggplanscher

oLh annat skolmateriat försöhte priientera ftsuttaten från f,;r|öksaerksamhden på ett ped,agogiskt 7,is och i en fom
som fungaadc på lantbruhssholor och lantbruksutstållningar Pkrnschen illusberar elt (1 fu rötu som Mosskulturtrh

eniÅgeni repreientanter sjätta Jranhöll som ett ao de dktigasta: nödräntlighdm tnt m rik kalhning och den hraJtiga

aerkan som kalhning medfh
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Ka.Ikbehoasbestämning - nettokalk
Vid Mosskulturföreningen utarbetade man
en metod Iör kalkbehovsbestämning be-
nännd ncttokalkbestämning. Som redan
påpekats uår det inte att använda pH-värdet
fiir att bestämma kalkbehovet på mul!ordar
I korthet går nettokalkbestämningen ut på
att beståmma måDgden utbytb?rrt kalcium.
Alalyscn ska i princip endast omfatta utbyt-
bart kalcium, det vill såea växttillgängligt
kalcium. Mineralbunclet kalciurn ska således
inLe ingåi analysen. Detta ärinte växuillgäng.
ligt. On detta omfattas av analysen skulle
denna iiverskatta kalktillståndet. Därför ska
analysmetoden endast användas på.jordar
mcd ingen eller liten anclel mineralpartik-
lar Risken år att dessa avger svårlösligt kalci-
um under analysgången. För cu riktig netto-
kalkbestiirnning är det nödr,åncligt att känla
jordcns volymvikt. Bestämning av denna be
skrivs i ett särskilt avsnitt. En störande faktor
r.id kalkbehovsbeståmnin gen utgör' e'ventuell
Iörekomst av reducerat s\,avel, sulfid eller or-
ganiskt svavel. ILelciuminnehållet måste där-
för r-cduceras med den mångd svavelsyra,
som betingas av svavelinnehållet. Detta måste
bestämmas genom analys. Nettokalkmäng.
den beräknas cnliut: CaO - 0,7 x SO".i3

1rJt.t. l]i,',

a t. 4/12i, ta,,//' .'Jr."/),'.

Konklusion
Mosskulturföreningcn arbetade med jordaq
som var väsensskilda från de minera!ordar,
moränjordar och sedimenterade fastmarks-

.jordar, son man av hävd brukat. Man gav sig
påjordar, som hade bildats på grund av att
döda växter inte bröts ner som 1öljd av syre-
brist. Dessa-jordar måste dikas för att bli od-
lingsbara. Därisenom erhöll nan -jordar,
som kan sägas ram ekologiskt omiijliga efter-
sonr de inte var stzrbila utan bröts ner under
bildning av koldioxid. Att de trots detta
finns beror på att torven ärjämftirclscr.is sta-

bil mot nedbrytning och att torvlagret ofiast
är djupt. Men på sikt går dessa-jordar tvek-
löst mot total nedbrytning.

Tillgå ng rill rårrnäring är en föru sJr tn ing
för att alla.jordar ska kunna odlas. Tlpiskt för
ton'jordarna är att de oftast är mvcket fattiqa
på växtnåring. Mot bakcrund av detta år det
logiskt att rnosskulturen tog falt uncler and-
ra halvan av 1800-talet. År 1840 presente
radc Licbig nämligen mineralärrnesläran,
som slår Iäst att viixtcn lever ay koldioxid
fiån luften och nineralämnen, som tages
upp via riitterna. Man lick en teoretisk gmnd
1'ör att s8ra växlnäringshushållninuen. Som
en konsekvens började en söclselmedelsindu-
stri att växa fram.

I.igur 6:6
NlosrhulnrJiit n ingen
gjode försök äten hing
uäxler som uar mindrc
tanLiga rid oclt utgjo e

en be\dligl mihdre del a!
suenslm h ön ders o dl inga r,

såso m ttädgi tdJli iALer
a.! ohha slag. Hdr se ett
hnlknirglörrök ncd
spenaL o.l1 \alltul Jiålt
l9lGtalet.
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Det blev fältförsöken, som fick visa vägen.
Man fann att det fråmst var fosfor och kali-
um, som måste tillföras mossjordarna. Carl
von Feilitzen redovisade resultat från fältför-
sök dår 50-60 kg fosfor och 50 kg kalium
prövades.5e Troligtvis svarade detta mot be-
hovet. EnligtJordbruksverket rekommende-
ras i dag 15 kg fosfor och 25 kg kalium per
hektar till jordar i hyggligt växtnåringstill-
stånd.

Mosskulturföreningen ägnade sig inte
enbart åt fosfor- och kaliumgödsling. Fören-
ingens verksamhet på växtnåringsområdet
hade stor bredd. Man anammade snabbt
nya id6er och anpassade dem till praktiska
rekommendationer. Som exempel kan näm-
nas ympning med baljvirtbakterier. Likaså
intresserade man sig för vad vi i dag kallar
bristsjukdomar, men det tog låug tid innan
orsakssammanhangen blev klargjorda, Kalk-
ning var ett annat problemområde, som fick
stor uppmärksamhet hos Mosskulturfören-
ingen. Iblkning lar av fundamental betydel-
se för flertalet mossjordar, men villkoren var
delvis annorlunda än på fastmarksjordar.
Det krävdes en ny analysmetod. En sådan
togs fram vid löreningens laboratorium.

Frågan är om Mosskulturföreningens land-
vinningar och rekomme ndationer slog ige-
nom i prz-ktiken. Figuren 6:7 visar hur gödsel-
förbrukningen utvecklades fram till de första
decennierna av 1900-talet. Mängderna i figu-
ren avser fosforsyra (PrO") respektive kali
(\O). För att omvandla dessa storheter till
loslor (P) och kalium (K). som ärgångse sätt

att uttrycka våxtnåringen i dag ska man mul-
tiplicera halten fosforsyra med 0,43 och hal-
ten kali med 0,83. Efter en sådan omräkning
framgår det att vid den sista perioden, som
är representerad i figuren tillfördes 3,2 kg P
och 3,7 kg Kper hektar. Detta är långt mindre
ån de mångder som man prövade i fältför-
söken. Det förfaller således som om prakti-
ken inte var i takt med Mosskulturförening-
ens rekommendationer. Nu ska det sågas att
figuren avser såvål mosqjordar som fastmarks-
jordar. Det år dock tveksamt om detta änd-
rar bilden. Längre fram i tiden harju prak-
tikens gödsling ökat påtagligt. Det är möjligt
atr influenser Irån Vosskulrurlöreningen
haft betydelse för denna utveckling, men
det fanns en annan pådrivande faktor, nåm-
ligen sockerbetsodlingen. Sådan odling
fanns i hela landet upp till Målardalen, men

Figur 6:7
Ko n s t g ö d. s e lfii r b ru.knin ge n i Sa eri ge
åren 1 876- I 923 i kg per ha åket Jih
rarje 5 årsperiod samt Lteteskörden i
d.t per ha åker Ji;r aarje l0-årsperiod.
åren I871-1920.
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den var främst koncentrerad till Skåne. Ge-

nom hushållningssällskapets försöksverk-

samhet blev det klargiort att fosforn var kraf-

tigt begränsande på mångajordar Rekom-

mendationerna påverkades av detta. Det
blev en injektion också för andra grödor.
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Förteckning över bilder och
bildtexter
Figur
6:1 Foto rlr Svenska Mosskulturlöreningens arki\

volym K4:5, Riksarkivet. Okänt årtal, dock kring
sckelskifir:t 1900. Fobgraf Hjalnar von Feilit-

6:2 Foto ur Svenska MosskulturlöreningeDs arkiv,
volln K4: l, Riksarkivet.

6:3 Foto ur Svenska Mosskultu.föreningens arkiv,
volym K4:6, Riksarkivet. 1908. Fotograf Hjalmar
von Feilitzen.

6:4 Illustartioncr ur Svenska Mosskulturfiireningens
Tidskrifr.1905

6:5 Väggplansch rtgiven av Svenska Mosskulturför-
eningen i LSI-A:S arkiv.

6:6 Foto ur Svenska Mosskulturföreningens arkiv,
vol)'m K4:l I, Riksarkivet. Fotograf Elis NFtröm.

6:7 Figur fiån förfaclaren.


