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Förord
Inom jordbruket är idag resurshushållning ett centralt begrepp. Detta innebär bl.a.
att stallgödseln ska utnyttjas så effektivt som möjligt och förluster till den om-
givande miljön minimeras. Gödsel från höns har en betydligt högre koncentration
av växtnäring och även andra fysikaliska egenskaper än gödsel från nöt och svin.
Det finns få svenska resultat från försök i fält med hönsgödsel. Syftet med denna
studie har varit att belysa växtnäringsutnyttjande och efterverkan under två år
efter spridning av en balanserad giva av hönsgödsel till vårsäd. I projektet ingick
också att med hjälp av mark- och grödprover följa och jämföra mineraliseringen
av kväve i marken och grödans kväveupptag under säsongen vid gödsling med
hönsgödsel och mineralgödsel.

Projektet har finansierats av Jordbruksverket och utförts av JTI i samarbete med
institutionen för markvetenskap vid SLU och Kvinnersta Resurscentrum, Örebro.
Projektledarskapet har genom åren innehafts av olika personer, inledningsvis
Staffan Steineck och därefter Johan Malgeryd och Anna Richert Stintzing. I arbetet
med planering och genomförande har, förutom ovanstående personer, även Helena
Elmquist haft en betydande roll.

Försöksvärd har varit lantbrukare Lars Vallgårda på gården L:a Vallskog strax
norr om Uppsala. Hönsgödseln hämtades från Gunnar Närkeby, Segersjö, Odens-
backen och transporterades till Uppsala av Ragn-Sells Agro AB. Karaktärisering
och spridning av gödseln utfördes av personal från JTI (Johan Malgeryd, Anders
Ringmar och Marianne Tersmeden) medan jordbearbetning, spridning av mineral-
gödsel, sådd, skörd och provtagning av mark och gröda sköttes av försökspatrullen
vid institutionen för markvetenskap under ledning av Börje Gillberg och Berth
”Mulle” Mårtensson. Första försöksåret (1997) genomfördes graderingar av plant-
och skottantal av Gärd L-Bæckström, Kvinnersta Resurscentrum.

Rapporten har huvudsakligen skrivits av Helena Åkerhielm och Johan Malgeryd.
Delar av texten är hämtade från en delrapport som Helena Elmquist har skrivit
för försöket 1997. Värdefulla synpunkter har under arbetets gång lämnats av bl.a.
Anna Richert Stintzing, Eva Salomon, Helena Elmquist och Gärd L-Bæckström.
Till dessa och till övriga som på olika sätt bidragit till att projektet kunnat genom-
föras riktas ett varmt tack.

Uppsala i januari 2002

/HQQDUW�1HOVRQ
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Inom jordbruket är idag resurshushållning ett centralt begrepp. Detta innebär att
stallgödseln ska utnyttjas så effektivt som möjligt och förluster till den omgivande
miljön minimeras. Gödsel från höns har en betydligt högre koncentration av växt-
näring och även andra fysikaliska egenskaper än gödsel från nöt och svin. Detta
gör att man inte kan använda sig av kunskap därifrån vid hantering och spridning.
Det finns få svenska resultat från fältförsök med hönsgödsel.

Projektets mål var att belysa växtnäringseffekten av en balanserad giva av höns-
gödsel till vårsäd. Försöket lades upp som ett randomiserat blockförsök med fyra
upprepningar per behandling. I försöket studerades avkastning och växtnärings-
utnyttjande i havre efter spridning av hönsgödsel. Behandlingen jämfördes med en
kvävestege med mineralgödsel, 0-135 kg N/ha. Efterverkan av hönsgödseln i korn
och havre följdes under två år efter spridningsåret och jämfördes med efterverkan
av 90 kg kväve per hektar som mineralgödsel samt ogödslat. Spridning av gödsel
utfördes under två år, 1997 och 1998. Samtliga försöksår (1997-2000) bestämdes
vid skörd förutom avkastning även kärnskördens kvalitetsegenskaper (vattenhalt,
kväveinnehåll, rymdvikt och tusenkornvikt).

I projektet ingick också att med hjälp av mark- och grödprover följa och jämföra
mineraliseringen av kväve i marken och grödans kväveupptag under säsongen
efter spridning. Markproverna analyserades på ammonium- och nitratkväve och
grödproverna på totalkväve. Risken för kväveutlakning bedömdes genom analys
av mängden restkväve i marken på hösten. Resultaten bearbetades statistiskt
genom variansanalys.

Årsmånen fick stor betydelse för utfallet av behandlingarna. Försöksplatsen
visade sig vara bördig och de goda förhållanden som rådde för grödan under 1997
gjorde att ogödslad gröda gav lika stor skörd som gödslad gröda oavsett kväve-
giva. Från början av juni till gulmognad i mitten av augusti beräknades marken ha
mineraliserat ca 80 kg kväve per hektar. Under odlingssäsongen 1998 regnade det
relativt mycket och förutsättningarna för kvävemineralisering var mycket goda.
Från början av juni till grödans gulmognad beräknades marken ha mineraliserat
ca 100 kg kväve per hektar. Detta år blev det en stor andel liggsäd i försöket och
gödsling var snarare negativ än positiv ur avkastnings- och kvalitetssynpunkt. I
alla gödslade behandlingar var andelen liggsäd mer än 90 % och ogödslad gröda
gav detta år den högsta skörden. Gröda som gödslats med hönsgödsel bibehöll en
något bättre stråstyrka detta år jämfört med gröda som fått samma kvävegiva som
mineralgödsel, vilket kan vara ett resultat av att en del av hönsgödselns kväve är
organiskt bundet. Förutom skördenivån påverkades även grödans kvalitet av års-
månen och av den liggsäd som bildades i försöket.

Den balanserade givan av hönsgödsel efterlämnade inte mer mineralkväve i
marken på hösten jämfört med motsvarande kvävegiva som mineralgödsel. Prov-
tagningar från 1998 visade att en giva som klart översteg optimal gödslingsnivå, i
detta fall 135 kg kväve per hektar, dock efterlämnade en signifikant högre mängd
kväve i markprofilen jämfört med övriga behandlingar.

Det gick inte att uppmäta något efterverkan av gödsling med hönsgödsel i korn
och havre som odlades de två påföljande åren efter gödsling. En anpassad giva av
hönsgödsel vid ett enstaka tillfälle ger troligen inte några märkbara effekter på
markens kvävelevererande förmåga.
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Summary
Economising with resources is a central concept in modern agriculture. This
implies that animal manure should be as efficiently utilised as possible and that
losses of nutrients to the environment should be minimised. Manure from laying
hens has a considerably higher concentration of plant nutrients and also different
physical properties than manure from cattle and pigs. Therefore knowledge about
those types of manure is not fully applicable in handling and spreading of poultry
manure. There are few Swedish results from field trials with layer manure.

The goal of the project was to elucidate the plant nutrient effect after application
of a balanced amount of layer manure to spring cereals. The trial was designed as
a randomised block trial with four replications per treatment. Nutrient effect on
yield and crop quality was studied in oats after application of layer manure. The
treatment was compared with increasing levels of nitrogen applied with mineral
fertiliser, 0-135 kg N/ha. The residual effect of layer manure was studied in barley
and oats during the two following years and compared with the residual effect
of treatment with 90 kg N/ha as mineral fertiliser and treatment without fertiliser.
Spreading of manure was carried out in 1997 and 1998. In all four experimental
years (1997-2000), yield and grain quality characteristics (moisture content, nitro-
gen content, bulk density and 1000-kernel-weight) were determined at harvest.

The project also included monitoring and comparison of soil nitrogen mineralisa-
tion and crop nitrogen uptake during the season after application of layer manure
and mineral fertiliser. Soil samples were analysed for ammonium and nitrate
nitrogen and crop samples were analysed for total nitrogen. Another aspect was to
estimate the risk of nitrate leaching via analysis of the amount of residual nitrogen
in the soil in autumn. The results were statistically processed using analysis of
variance.

The weather conditions had great impact on the results of the treatments. The soil
at the trial area turned out to be fertile which, together with the good weather
conditions for the crop in 1997, resulted in an equally high yield in all treatments
irrespective of fertilisation level this year. From the beginning of June until the
crops yellow ripe stage, in the middle of August, the calculated amount of nitro-
gen mineralised was ca 80 kg of nitrogen per hectare. During the second year of
trial comparatively plenty of rain fell and the conditions for nitrogen mineralisa-
tion were very good. From the beginning of June until the crops yellow ripe stage,
the calculated amount of nitrogen mineralised was ca 100 kg per hectare. This
year there were great problems with lodging and fertilising was negative rather
than positive with regard to yield and crop quality. All treatments that received
any fertilisers had more than 90 % lodged stand and unfertilised crop gave the
highest yield this year. The treatment with layer manure had a slightly higher
resistance to lodging compared with crops fertilised with mineral fertiliser. The
organically bound nitrogen in the layer manure, which is more slowly released,
might partly explain this. The climate and the lodging during this year affected
not only yield but also crop quality.

The balanced amount of layer manure did not leave more mineral nitrogen in the
soil profile compared to the corresponding amount of nitrogen applied as mineral
fertiliser. Samples from 1998 showed that fertilising levels clearly higher than
the optimal level, in this case 135 kg N/ha, left a significantly higher amounts of
nitrogen in the soil profile compared to other treatments.
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There was no visible residual effect in barley or oats grown during the two
following years after the year of spreading. A balanced amount of layer manure
on rare occasions will probably not give any visible effects on the nitrogen
mineralisation capacity of the soil.

Bakgrund
Inom jordbruket är idag resurshushållning ett centralt begrepp. Detta innebär
att stallgödseln ska utnyttjas så effektivt som möjligt samtidigt som förluster till
den omgivande miljön minimeras. Gödsel från fjäderfä produceras ofta på stora,
specialiserade enheter utan egen odlingsareal vilket gör att kopplingen mellan
djurhållning och jordbruksmark ofta har saknats. Totalt sett förekommer gödsel
från fjäderfä i mindre mängder än t.ex. nöt- eller svingödsel, vilket har gjort att
kunskapsutvecklingen omkring fjäderfägödsel är eftersatt. Gödsel från höns har
en betydligt högre koncentration av växtnäring och även andra fysikaliska egen-
skaper än gödseln från nöt och svin. Detta gör att man inte kan använda sig av
kunskap därifrån vid hantering och spridning. Det finns få svenska resultat från
försök i fält med hönsgödsel.

Äggproduktion i Sverige

Ser man till antalet är fjäderfä en mycket stor grupp av djur. Antalet platser för
höns och kycklingar av värpras i Sverige uppskattas av SCB (2001) till ca 7,4
miljoner. Enligt statistik från 1999 fanns 43 % av besättningarna på företag med
högst 2 hektar åkermark (SCB, 2000). Cirka 90 % av hönsplatserna fanns vid
företag med mer än 5000 höns. Huvuddelen av produktionen sker i Götaland.
Ungefär hälften av värphönsplatserna fanns i Skåne, Halland, Västra Götalands
eller Östergötlands län (SCB, 2001).

Gödsel som utsöndras från fjäderfä kan lokalt stå för mycket stora delar av
den stallgödsel som hanteras. Det statistiska underlaget för en bedömning av
hur mycket gödsel från dessa djur som hanteras i Sverige är dock bristfälligt
(Strömberg, pers. med., 1999).

Fjäderfägödselns egenskaper

Begreppen fjäderfägödsel, kycklinggödsel eller hönsgödsel är inte speciellt väl
definierade. Ofta används hönsgödsel som ett samlingsnamn för gödsel från alla
dessa grupper av fåglar. Detta kan vara missvisande eftersom egenskaperna hos
gödsel från värphöns och slaktkycklingar kan skilja sig åt i hög grad. I denna
rapport behandlar vi fortsättningsvis i huvudsak hönsgödsel, dvs. gödsel från
äggläggande hönor.

Sammansättning

Fåglar utsöndrar fekalt material, träck, tillsammans med urin i fast form. Urinen
utsöndras som urinsyra, en organisk kväveförening som är relativt lätt nedbrytbar.
Detta innebär att gödseln är mer lättomsättbar i marken än exempelvis fast stall-
gödsel från nöt och svin, där andelen organiskt bundet kväve kan vara mellan 50
och 100 % av totalkvävet.
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Urinsyra bryts ned i flera steg till slutprodukterna ammoniak och koldioxid av
mikroorganismer. Ett mellansteg i nedbrytningen av urinsyra till ammoniak är
urea. I ett försök utfört av Kirchmann & Witter (1992) analyserades färsk höns-
gödsel samt hönsgödsel som lagrats under syrerika eller syrefattiga förhållanden.
I den färska gödseln var ca 60 % av kvävet bundet i urinsyra. Efter lagringen
fanns ingen urinsyra kvar i gödseln, vilket betyder att urinsyran omvandlats till
andra former av kväve (Kirchmann & Witter, 1992). Nedbrytningen av urinsyran
är en långsam process som stoppas upp om gödseln torkar (Petersen & Kjellerup,
1996; Steineck m.fl., 2000). Det är sannolikt att en snabb nedtorkning av gödseln
i stallet till minst 60 % torrsubstans bevarar urinsyran i gödseln. Enligt Laursen
(1994) förloras 20-27 % av totalkvävet i hönshuset, men om gödseln torkas snabbt
kan dessa förluster begränsas till cirka 8 %. Om gödseln torkas omsätts urinsyran
inte förrän gödseln spridits. Kunskapen om hur snabbt nedbrytningen av urinsyra
sker är dock liten.

Mängden utsöndrad gödsel, dess fysikaliska egenskaper och växtnäringsinnehållet
påverkas av flera faktorer. Några av de viktigaste faktorerna är fodrets innehåll av
växtnäring, djurens förmåga att utnyttja fodret, tillsatser i fodret för bättre foderut-
nyttjande, hanteringsmetoder för gödsel, förluster i stallet samt tillskott av foder-
rester, strömedel och vatten. Det finns schablonsiffror för växtnäringsinnehållet i
gödsel. Eftersom variationerna i t.ex. foderstater, tillsatser av strömedel och han-
teringsformer är stora blir schablonsiffrorna en mycket grov uppskattning av växt-
näringsinnehållet i gödseln, se vidare avsnitt om växtnäringsinnehåll.

Fysikaliska egenskaper

De fysikaliska egenskaperna hos gödsel från fjäderfä skiljer sig kraftigt från övrig
stallgödsel. Detta gäller såväl skrymdensitet som konsistens vid en viss ts-halt.
Hönsgödseln har ofta högre skrymdensitet än gödsel från nöt och svin medan
skrymdensiteten hos torr slaktkycklinggödsel kan vara mycket låg. Vid t.ex. 25 %
ts-halt är nöt- och svingödsel fast och helt staplingsbar medan hönsgödsel närmast
är att betrakta som kletgödsel. Torr hönsgödsel har ofta en ts-halt över 70 %. Den
färska fjäderfägödselns innehåll av växttråd är lägre vilket gör den svårare att
stapla men lättare att pumpa jämfört med nöt- och svingödsel vid motsvarande
ts-halter. Detta gäller främst i system där gödseln inte tillåts torka.

Vid utgödsling med skrapor och mattor där gödseln förs ut flera gånger i veckan
får gödseln en låg torrsubstanshalt och är kletig. Erfarenheter visar att dagsgammal
hönsgödsel på matta har en ts-halt på 25-30 %. Sker utgödsling mer sällan torkar
gödseln upp och blir fastare i konsistensen. I bursystem med torkning av gödsel
på matta med hjälp av luftströmmar från en luftkanal blir resultatet en torr gödsel
som faller isär. Ströbäddarna hos de golvgående hönsen och kycklingarna kan vara
allt från fasta och hårda till mycket torra och smuliga. Mätningar från slaktkyckling-
bäddar visar oftast på en torrsubstanshalt över 70 %. Vid problem med ventilationen
kan torrsubstanshalten dock vara så låg som 50 %.

Växtnäringsinnehåll

Det finns mycket lite data om växtnäringsinnehåll i fjäderfägödsel från olika
produktionssystem, vid olika hanteringsformer och lagringssätt. De få uppgifter
som finns är av gammalt datum eller baseras på för få provtagningar i varje
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gödselhög för att man skall kunna dra säkra slutsatser. De får snarare ses som
exempel på hur det kan vara.

I Jordbruksverkets dataprogram för växtnäringsbalanser, STANK, har uppgifter
om växtnäringsinnehåll i fjäderfägödsel vägts samman till schablonsiffror (SJV,
2000). Dessa redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Växtnäringsinnehåll och torrsubstanshalt i hönsgödsel. Schablonsiffror enligt
STANK (SJV, 2000).

Växtnäringsinnehåll, kg/ton

Gödseltyp Ts-halt, % Tot-N P K Mg

Flytgödsel 8 6 2 2,4 1,3

Fastgödsel 50 16 5 5 5

Djupströ 30 24 8 10 5

Under 1987 tog lantbruksnämnden ett antal gödselprover från besättningar i
Halland och Östergötland. Undersökningen omfattade ca 56 prover av kletgödsel
från höns och 2 prover av flytgödsel från höns. Dessa redovisas i tabell 2 till-
sammans med resultat från en senare undersökning utförd vid JTI – Institutet för
jordbruks- och miljöteknik (Larsson, 1999). I den undersökning som utfördes vid
JTI provtogs gödsel från fyra lågbeläggningsstall med gödselbinge. Proverna togs
ut i stallet strax innan utgödsling, i samband med utgödsling samt efter utgödsling
på gödselplattan.

�Tabell 2. Växtnäringsinnehåll och torrsubstanshalt i hönsgödsel. Resultat från en undersökning
utförd i Halland och Östergötland (SJV, 1987) och en undersökning i fyra lågbeläggningsstall
med gödselbinge (Larsson, 1999).

Ts-halt, Växtnäringsinnehåll, kg/ton
Gödseltyp

Provtag-
ningspunkt

Antal
prov % Tot-N NH4-N P K Mg

 Källa

Flytgödsel 2 11,6 7,6 5,3 2,9 2,5 (SJV,
1987)

Kletgödsel
Intervall

56 31,3
21,1-50,7

16,8
7,3-27,0

7,3
1,1-17,0

6,5
3,2-11,0

6,5
2,4-10,0

2,3
1,9-2,8

Fastgödsel
Intervall

I stallet 11 67
52-76

28,2
20,2-38,8

7,6
6,4-8,8

(Larsson,
1999)

Vid ut-
gödsling

2 52 20,3 8,4

På gödsel-
platta

1 43,3 17,5 8,0

Variationerna i växtnäringsinnehåll och torrsubstanshalt mellan olika typer av
fjäderfägödsel och mellan olika besättningar är stora. Ett komplement till prov-
tagning kan vara att göra en balansberäkning på tillförd och bortförd växtnäring i
stallet med foder och produkter och därmed få en uppfattning om vad som finns i
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gödselhögen. Detta angreppssätt lämpar sig främst för fosfor, kalium och spår-
element där förlusterna under hanteringen är små. För kväve är det ofta svårt att
uppskatta hur mycket som gått förlorat under hanteringen, t.ex. i form av ammoniak.

Växtodlingsförsök med fjäderfägödsel

Stallgödsel förbättrar markens förmåga att leverera kväve, förbättrar dess fysikal-
iska parametrar och förser mikroorganismer med energi och näring (Rasmussen
m.fl., 1980). Långvarig tillförsel av  mineralgödselkväve resulterar i lägre biologisk
aktivitet jämfört med fält som får regelbunden tillförsel av organiskt material
(Collins m.fl., 1992; Dick m.fl., 1988; McGill m.fl., 1986).

Flera försök med olika tidpunkter för kvävetillförsel har visat att erhållna skörde-
skillnader huvudsakligen beror på olika antal och storlek hos spannmålsgrödans
sidoskott (Power & Alessi, 1978; Eriksson, 1987). Ett antal samspelande faktorer
vid bestockningen, såsom vattentillgång och temperatur, påverkar spannmåls-
grödans potentiella avkastning och proteinhalt (kväveinnehåll). Vilka skott som
senare utvecklas till produktiva skott påverkas av kvävetillgången. Om brist före-
ligger tar huvudskottet hand om det kväve som finns och man får en tidig skott-
reduktion. För mycket kväve under bestockningsfasen kan ge för många över-
levande skott, vilket senare leder till en reduktion av antalet skott och så småning-
om minskad avkastning. Antalet fertila skott kan därför i viss mån regleras med
gödslingstidpunkten. En tidig giva stimulerar en tidig och kraftig sidoskottsfram-
växt. God tillgång på näring, kväve och vatten under stråskjutningsfasen har stor
betydelse för antalet överlevande sidoskott (Ohlander m.fl. 1992) Det finns dock
inga entydiga försöksresultat när det gäller ”stadieanpassning” av kvävegödslingen
och dess inverkan på stråsädens utveckling och avkastning. (Åfors m.fl., 1988;
Ohlander m.fl., 1992).

Avkastning

Förstaårseffekt

Ett fåtal försök har genomförts i Sverige under 1990-talet och då framförallt med
kycklinggödsel. I ett tvåårigt fältförsök 1992 och 1993 undersöktes första- och
andraårseffekten av kycklinggödsel till vårkorn på två platser i Skåne (Lindén,
1994). Spridning av kycklinggödsel skedde på hösten innan plöjning med 10 ton
per hektar, och på våren i samband med vårbruket med 14 ton per hektar. Försöket
drabbades av torka och resultaten var därför svårtolkade. Vid tillförsel av kväve
som mineralgödsel beräknades kärnskörden i medeltal för båda försöken öka med
5 kg per kg tillfört kväve. Räknat på totalkvävet i fjäderfägödsel ökade kärnskörden
endast med några få kg per kg tillfört totalkväve.

Fältförsök med fjäderfägödsel till spannmål har genomförts i Danmark (Petersen
& Kjellerup, 1996). Försöken utfördes under två år med gödsel från äggläggande
höns på nät och gödsel från slaktkycklingar på ströbädd. Gödseln spreds till korn
med insådd i två givor; 7,5 och 15 ton per hektar. Den lägre givan motsvarar mäng-
den gödsel som man enligt danska regler får sprida (motsvarande 2 djurenheter/ha)
och den högre givan räknades ut för att ge tillräckligt med kväve för att täcka en
korngrödas behov. Gödseln spreds i april och brukades ner omedelbart. Avkast-
ningen visas i tabell 3.
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�Tabell 3. Tillfört kväve och avkastning i fältförsök med fjäderfägödsel till korn (Petersen &
Kjellerup, 1996).

Hönsgödsel Kycklinggödsel Ogödslat

7,5 ton/ha 15 ton/ha 7,5 ton/ha 15 ton/ha

Tillfört totalkväve, kg/ha
(varav ammoniumkväve)

134
(83)

269
(167)

198
(60)

397
(121)

0

Avkastning, ton/ha 3,4 4,3 3,6 4,6 2,0

Eftersom ingen kvävestege ingick i försöken är det svårt att uttala sig om höns-
och kycklinggödselns kväveverkan i relation till mineralgödsel. Författarna
bedömde dock att ammoniumdelen i fjäderfägödseln gav en skördeökning som
motsvarade samma mängd mineralgödsel.

Växtnäringseffekter vid användning av kycklinggödsel, komposterad nötgödsel
samt mineralgödsel i trädgårdsodling undersöktes i fältförsök med isbergssallat
på Öland och i Röbäcksdalen utanför Umeå 1993 och 1994 (Ekbladh, 2000).
Resultaten visade att växtnäringseffekten av kycklinggödseln varierade mycket
mellan de två åren. Under ett av åren var synkroniseringen mellan mineralisering
av kväve från gödselmedlet och grödans upptag god, under det andra året leverera-
des näringen före grödans huvudsakliga upptag. Överlag gav kycklinggödseln
upphov till höga skördar väl i nivå med samma kvävemängd tillförd med mineral-
gödsel.

Växtnäringseffekter av pelletterad och lagrad kycklinggödsel till sallat och vitkål
har även undersökts vid JTI (Rodhe m.fl., 2000). Vid odling av sallat fanns det vid
låg giva (ca 85 kg tillfört totalkväve per hektar) ingen signifikant skillnad i skörd
mellan pelletterad och lagrad kycklinggödsel. Med lagrad kycklinggödsel tenderade
avkastningen att minska vid den högre givan på ca 130 kg totalkväve per hektar,
något som inte observerades vid användning av pelletterad kycklinggödsel. I vitkål
gav pelletterad kycklinggödsel signifikant högre skörd än lagrad, både vid låg och
hög giva. Hög giva av kycklinggödsel gav, oberoende av typ, signifikant högre
vitkålsskörd än låg giva.

Efterverkan

De studier som har utförts på förstaårseffekter av fjäderfägödsel har gett varierande
resultat. Det kan därför finnas anledning att undersöka hur eventuellt restkväve från
gödselmedlen påverkar grödan året efter tillförsel. Mycket få studier av fjäderfä-
gödselns efterverkan finns genomförda.

I Petersen och Kjellerups (1996) försök undersöktes även fjäderfägödselns andraårs-
effekt på torrsubstansskörden i vall. Den största effekten noterades vid första skörd,
där den högsta givan av kycklinggödseln gav upphov till en skördeökning på 400-
800 kg torrsubstans jämfört med ogödslade rutor. Vid andra skörd uppmättes inga
skillnader mellan de olika behandlingarna, antagligen beroende på torr väderlek.
Vid tredje skörd gav högsta givan av kycklinggödsel upphov till en skördeökning
på 200 kg torrsubstans jämfört med ogödslade rutor. Tillförseln av fosfor och kalium
med fjäderfägödsel ökade innehållet av dessa ämnen i vallskörden året efter tillförsel
med 5 till 10 % jämfört med ogödslade rutor.
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Uppgifter från England (Chambers m.fl., 1996) pekar på en mycket liten andraårs-
effekt i spannmål när hönsgödsel spreds i behovsanpassade givor till spannmål. Detta
stämmer även med svenska försök med kycklinggödsel genomförda 1992 och 1993
där det uppmättes en viss efterverkan av både mineral- och kycklinggödsel. Det fanns
dock inte några tydliga skillnader i avkastning mellan de olika gödselslagen året efter
tillförsel om man räknade på tillfört totalkväve för kycklinggödseln (Lindén, 1994).

Kväve i mark och gröda under odlingssäsongen

Petersen & Kjellerup (1996) undersökte även grödans kväveutnyttjande i försöken
med fjäderfägödsel till korn. Tillfört och bortfört kväve i de olika behandlingarna
redovisas i tabell 4.

�Tabell 4. Tillfört och bortfört kväve i fältförsök med fjäderfägödsel till korn (Petersen &
Kjellerup, 1996).

Hönsgödsel Kycklinggödsel Ogödslat

7,5 ton/ha 15 ton/ha 7,5 ton/ha 15 ton/ha

Tillfört totalkväve, kg/ha
(varav ammoniumkväve)

134
(83)

269
(167)

198
(60)

397
(121)

0

Kväveupptag, kg/ha 63 93 79 111 33

Andel upptaget kväve av tillfört
totalkväve, %

47 35 40 28

Andel upptaget kväve av tillfört
ammoniumkväve, %

76 56 132 92

Som framgår av tabellen tog grödan upp mellan 28 och 47 % av tillfört totalkväve.
Högst procentuellt utnyttjande erhölls för både höns- och kycklinggödsel vid den
lägre givan, 7,5 ton/ha.

Rodhe m.fl. (2000) redovisar följande vad gäller kväve i mark och gröda: Direkt
efter skörd av sallat och vitkål fanns inga skillnader i mängd mineralkväve i marken
som berodde på typ eller mängd av tillförd kycklinggödsel. Sallat lämnade kvar
större mängder mineralkväve i alven än vitkål. Detta tyder på att vitkål bättre kunnat
utnyttja mineraliserat kväve i alven trots att större mängder kväve tillfördes till vitkål
med kycklinggödsel. Utnyttjandegraden av totalkväve vid användning av pelletterad
och lagrad kycklinggödsel låg i intervallet 20-27 % för sallat och 15-34 % för vitkål.
Utnyttjandegraden var lägre vid den höga givan utom vid odling av vitkål, där den
för kycklinggödsel steg med ökad giva.

I det försök som utfördes 1992 av Lindén m.fl. (1994) beräknades utnyttjandegraden
av kvävet på den skördeökning gödslingen gav upphov till. Som medeltal för de båda
försöksplatserna beräknades utnyttjandegraden vid gulmognad till 25 % i mineral-
gödslad gröda. Motsvarande värde med fjäderfägödsel 15 % av tillfört kväve. I
medeltal för de två åren, dvs året för gödsling samt efterverkansåret utnyttjades
endast 30 % av tillfört mineralgödselkväve. Den låga utnyttjandegraden var troligen
ett resultat av torka under försöksåren. Motsvarande siffra för fjäderfägödseln beräk-
nat på totalkväve var 20 %.
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Steffens m.fl. (1996) visade på en högre utnyttjandegrad av kväve vid vårspridning
än vid höstspridning. Generellt rekommenderas i dag vårspridning eftersom höns-
gödsel verkar relativt snabbt och höstspridning därför anses mindre lämpligt. Oavsett
tidpunkt måste givan vara anpassad till grödans behov. Enligt Lindén m.fl. (1993)
är detta en av de viktigaste faktorerna för att det inte ska uppstå utlakning av kväve.

Mål
Projektets mål var att belysa växtnäringsutnyttjande och efterverkan under två år
efter spridning av en balanserad giva av hönsgödsel till vårsäd. I projektet ingick
också att med hjälp av mark- och grödprover följa och jämföra mineraliseringen
av kväve i marken och grödans kväveupptag under säsongen vid gödsling med
hönsgödsel och mineralgödsel. En annan aspekt var att skatta risken för kväve-
utlakning genom analys av mängden restkväve i marken på hösten. I förlängning-
en syftade projektet till att ta fram underlag för gödslingsrekommendationer för
hönsgödsel till vårsäd.

I projektets ursprungliga mål ingick också att ta fram uppgifter om ammoniakav-
gång vid spridning av hönsgödsel med och utan nedbrukning. Medel beviljades
dock inte till dessa mätningar.

Genomförande
Försöksplan

Försöket lades upp som ett randomiserat blockförsök med 10 behandlingar och
fyra upprepningar per behandling. I försöket studerades avkastning och växt-
näringsutnyttjande i havre efter spridning av hönsgödsel. Behandlingen jämfördes
med en kvävestege med mineralgödsel (KAS, kalkammonsalpeter), 0-135 kg N/ha.
Efterverkan av hönsgödsel samt vissa utvalda behandlingar i kvävestegen studera-
des i korn och havre under två år efter spridningsåret. Försöket löpte under samman-
lagt fyra år med start i behandling A-E 1997 och i behandling F-J 1998. Försöks-
planen avseende gödsling redovisas i tabell 5.

De behandlingar som inte fått hönsgödsel erhöll 1997 och 1998 P och K efter
behov. Under åren då efterverkan av mineral- och hönsgödsel undersöktes grund-
gödslades med P och K i samtliga behandlingar.

Växtföljden i försöket var havre-korn-havre. Växtföljden löpte för behandling A-
E under åren 1997-1999 och för behandling F-J under åren 1998-2000. Förfrukt
till 1997 års gröda i behandling A-E var vårraps och till 1998 års gröda i behand-
ling F-J havre.
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Tabell 5. Försöksplan avseende gödsling.

 ÅrBe-
hand-
ling 1997 1998 1999 2000

A Kontroll, 0 kg N/ha Ingen N-gödsling Ingen N-gödsling --

B 45 kg N/ha som
KAS

Ingen N-gödsling Ingen N-gödsling --

C 90 kg N/ha som
KAS

Ingen N-gödsling Ingen N-gödsling --

D 135 kg N/ha som
KAS

Ingen N-gödsling Ingen N-gödsling --

E Hönsgödsel
motsv. 90 kg N/ha,
nedharvning direkt

Ingen N-gödsling Ingen N-gödsling --

F -- Kontroll, 0 kg N/ha Ingen N-gödsling Ingen N-gödsling

G -- 45 kg N/ha som
KAS

Ingen N-gödsling Ingen N-gödsling

H -- 90 kg N/ha som
KAS

Ingen N-gödsling Ingen N-gödsling

I -- 135 kg N/ha som
KAS

Ingen N-gödsling Ingen N-gödsling

J -- Hönsgödsel
motsv. 90 kg N/ha,
nedharvning direkt

Ingen N-gödsling Ingen N-gödsling

Val av försöksplats

Försöket placerades på gården Lilla Vallskog ca 1 mil norr om Uppsala. Gården
är en spannmålsgård och brukas av Lars Vallgårda. Stallgödsel har inte spridits på
försöksplatsen under de senaste åren, vilket är en fördel vid försök med organiska
gödselmedel.

Väderförhållanden

I bilaga 1 presenteras nederbörd och luftmedeltemperatur månadsvis åren 1997-
1999 för försöksplatsen samt i genomsnitt för perioden 1961-1990. Väderdata
erhölls från väderstationen på flygflottiljen F16 nära försöksplatsen.

Det första försöksåret (1997) var sådden något försenad, men efter sådd kom
några regnskurar som gav goda groningsförhållanden och bra uppkomst. I juni
blev det högtryck med sol och värme. En rejäl skur på ca 100 mm for fram över
Uppsala i juni vilket bidrar till ett relativt högt värde på nederbörden denna
månad. Medeltemperaturen under maj - augusti var 15,3 º C. Under senare delen
av sommaren bjöds på varmt väder med en del regnskurar, framförallt mot slutet
av säsongen.

Sommaren 1998 präglades av många regndagar och lite solsken. Våren var relativt
kall och vårbruket blev försenat. Den solfattiga sommaren gav en lägre medel-
temperatur, under maj - augusti endast 12,8 º C. Trots att regndagarna var många
under sommaren föll dock inte anmärkningsvärt stora regnmängder i Uppland.
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Skörden försenades detta år med upp emot en månad jämfört med normal skörde-
tid.

Sommaren 1999 präglades i motsats till 1998 av torrt och varmt väder under
sommarmånaderna. Nederbörden var under sommarmånaderna, speciellt i juli,
betydligt lägre än normalt. Medeltemperaturen under maj - augusti var detta år
14,7 º C. Det torra och varma vädret bidrog till tidig mognad och skörd.

Vårens första månader år 2000 var gynnsamma men efter ett väderomslag i maj
präglades säsongen av regnigt och kyligt väder. Under framförallt juli föll större
regnmängder än normalt. Medeltemperaturen under perioden maj-augusti var
13,9 º C.

Karaktärisering och spridning av hönsgödsel

Hönsgödseln hämtades båda spridningsåren (1997 och 1998) från lantbrukare
Gunnar Närkeby, Segersjö, Odensbacken utanför Örebro. Gödseln hade mellan-
lagrats utomhus på en annan gård i närheten ca 10 månader då den hämtades med
lastbil och transporterades till Lövsta utanför Uppsala. Transporten ombesörjdes
av Ragn-Sells Agro AB.

På Lövsta karaktäriserades gödseln med metodik och utrustning utvecklade av
Malgeryd m.fl. (1993). Denna karaktäriseringsmetod ingår i ett förslag till europeisk
standard för provning av fast- och kletgödselspridare som för närvarande håller på
att bearbetas inom CEN (CEN,1997). I korthet innebär metoden att gödselns skrym-
densitet bestäms genom vägning av en 1,3 m3 stor låda fylld med gödsel. Prov för
bestämning av ts-halten tas ut enligt ett i förväg uppgjort schema i samband med
att karaktäriseringslådan fylls. Resultat från karaktäriseringen redovisas i tabell 6.

�Tabell 6. Fysikaliska egenskaper hos hönsgödseln som användes i försöken 1997 och
1998.

 År Beskrivning Skrymdensitet, kg/m3 Ts-halt, %

1997 Kletig men staplingsbar (> 1 m) gödsel 1002 40,7

1998 ”- 1070 40,0

På grund av hönsgödselns speciella egenskaper (hög skrymdensitet i förhållande
till ts-halten) passar den inte in i det klassificeringssystem för icke pumpbar
gödsel som används i t.ex. CEN-standardförslaget.

Prov för kemisk analys togs 1997 i samband med spridning och 1998 då gödseln
anlänt till Lövsta några veckor innan spridning. Gödselns torrsubstanshalt, ask-
halt, pH-värde och växtnäringsinnehåll framgår av tabell 7. Vid provtagningen
1998 användes JTI:s då nyutvecklade fastgödselprovtagare. Utrustningen beskrivs
närmare av Rodhe & Jonsson (1999).

Gödseln spreds med en ombyggd JF ST70H fastgödselspridare som sedan tidigare
finns vid JTI. Spridaren arbetar enligt tvåstegsprincipen och har två liggande rivar-
valsar täckta av en plåthuv och fyra roterande tallrikar. Före första spridningen
våren 1997 testades spridaren med den aktuella gödseln i JTI:s provningsanlägg-
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ning på Lövsta för att undersöka kastvidd, arbetsbredd, gödselfördelning i sidled
och längs kördraget samt giva vid olika inställning och körhastighet.

�Tabell 7. Torrsubstanshalt, askhalt, pH-värde, och växtnäringsinnehåll i hönsgödseln som
användes i försöken 1997 och 1998. Prov togs 1997 i samband med spridning och 1998
sedan gödseln anlänt till Lövsta några veckor innan spridning.

 År Ts-halt, Aska, pH Växtnäringsinnehåll, kg/ton

% % av ts NH4-N Tot-N P K

1997 48,1 51 8,5 8,2 15,0 11 11

1998 41,4 56 8,0 9,1 14,0 11 11

Med ett kväveinnehåll i gödseln på 14-15 kg/ton (tabell 7) bör hönsgödselgivan,
för att motsvara 90 kg totalkväve per hektar, uppgå till ca 6 ton/ha. Det var denna
giva vi siktade på då gödseln spreds i försöket. Enligt mätningar som gjordes i fält
(gödsel samlades upp på  6 st uppsamlingsplåtar om vardera 0,25 m2 och i flertalet
fall även på en 1 x 1 m stor spikmatta i anslutning till varje parcell) blev dock den
verkliga givan något lägre, i medeltal 4,1 ton/ha 1997 och 5,2 ton/ha 1998.

Skötsel av försök

Jordbearbetning, spridning av mineralgödsel, sådd, skörd och provtagning av
mark och gröda ombesörjdes av försökspatrullen vid Institutionen för mark-
vetenskap, SLU. Försöket sköttes med behovsanpassad ogräs- och skadedjurs-
bekämpning. Sen höstplöjning praktiserades i försöket. En mer detaljerad
beskrivning av skötseln under de olika åren finns i bilaga 2.

Provtagning och analys av mark och gröda

Markkartering

Vid försökets start gjordes en markkartering på försöksplatsen. Prover togs på 10
platser i försöket och analyserades vid SLU, Institutionen för markvetenskap, med
avseende på jordart, mullhalt, pH, fosfor- och kaliuminnehåll samt kadmiumhalt.
Medelvärden av dessa finns redovisade i tabell 8. Jordarten bestämdes endast med
utrullningsprov.

�Tabell 8. Resultat från markkartering av försöksfältet 1997. Medelvärden från 10 platser
inom försöksområdet.

Nivå,
cm

pH
[CaCl2]

Jordart
utrullnings-
prov

Mullhalt,
%

P-AL,
mg/100g
lufttorr
jord

K-AL,
mg/100g
lufttorr
jord

P-HCl,
mg/100g
lufttorr
jord

K-HCl,
mg/100g
lufttorr
jord

Cd,
mg/kg
lufttorr
jord

0-30 5,7 SL
(styv lera)

4,2 17,4
(klass V)

10,3
(klass III)

100
(klass V)

245
(klass IV)

0,15*

* Gränsvärden för Cd: Högsta halt för godkänt i Svenskt Sigill är 0,3 mg/kg lufttorr jord.
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Markprofiler och grödprover

För att kunna följa tillgången på växttillgängligt kväve i marken och grödans upp-
tag av kväve under odlingssäsongen togs ett antal prover på mark och gröda under
säsongerna 1997 och 1998. I den ursprungliga projektplanen var det planerat prov-
tagning av mark och gröda vid 4-5 tillfällen varje år. På grund av ekonomiska ned-
dragningar fick en del av dessa provtagningar strykas, bl.a. begränsades antalet
provtagningstillfällen under 1998 till 2 st. År 1999 och 2000 togs inga markprover
alls. Beskrivning av genomförda markprovtagningar finns i tabell 9.

�Tabell 9. Genomförda markprovtagningar. Våren 1997 togs blockvis samlingsprov på 0-30
och 30-60 cm djup. Övriga provtagningar utfördes rutvis på 0-30, 30-60 och 60-90 cm djup.
Inga markprover togs 1999 och 2000.

Genomförda markprovtagningar (X)

1997 1998

Behand-
ling

Apr Jun Jun Aug Sep Apr Jun Jun Aug Sep

1999 2000

A X X X X X - - - - - - -

B X - - - - - - - - - - -

C X X X X X - - - - - - -

D X - - - - - - - - - - -

E X X X X X - - - - - -

F X - - - - - X - - X - -

G X - - - - - - - - X - -

H X - - - - - X - - X - -

I X - - - - - - - - X - -

J X - - - - - X - - X - -

Markproverna analyserades på ammonium- och nitratkväveinnehåll. Provtagnings-
tillfällen valdes efter grödans utvecklingsstadium och utfördes 1997 då grödan var
i stadium 13, stadium 31 (begynnande stråskjutning), stadium 90/91 (gulmognad)
samt 3-4 veckor efter skörd. 1998 utfördes provtagning endast vid två tillfällen; i
grödans stadium 13 samt vid gulmognad (stadium 90/91). Vid den sena provtag-
ningen togs kväveprofiler i alla behandlingar (F-J). Samtliga jordprover analysera-
des vid SLU, Institutionen för markvetenskap, avd. för växtnäringslära.

Det första markprovet på våren innan sådd ger utgångsvärdet för mängd mineral-
kväve i marken. Genom att följa grödans upptag av kväve under odlingssäsongen
kan man följa mängden växttillgängligt kväve som frigörs efter spridning av höns-
gödsel respektive  mineralgödsel. Vid gulmognad, ca 1 vecka innan skörd, har grö-
dan uppnått sitt maximala kväveupptag. Markprover vid detta tillfälle visar mäng-
den mineralkväve som finns kvar i marken efter gödsling med de olika gödsel-
medlen. Markprov senare på hösten visar på hur stor mängd som har mineraliserats
efter det att grödan har avslutat sitt kväveupptag och ger en uppfattning om den
utlakningsrisk som föreligger (Lindén m.fl.,1993).

Grödprover togs under odlingssäsongerna 1997 och 1998 enligt sammanställning-
en i tabell 10. Proverna analyserades på innehåll av totalkväve. Då grödan uppnått
gulmognad (stadium 90/91) analyserades kärna och halm var för sig. Vid skörd
1997 analyserades endast kärnan på innehåll av kväve. 1998 bestämdes kväve-
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innehållet i både halm och kärna. Samtliga försöksår (1997-2000) bestämdes vid
skörd även kärnskördens kvalitetsegenskaper (vattenhalt, kväveinnehåll, rymdvikt
och tusenkornvikt). Grödproverna analyserades på Provcentralen, SLU, Uppsala.

�Tabell 10. Genomförda grödprovtagningar. Grödan analyserades på totalkväve. Vid
stadium 90/91 (gulmognad) analyserades kärna och halm var för sig. Vid skörd bestäm-
des även kärnskördens kvalitetsegenskaper (vattenhalt, kväveinnehåll, rymdvikt och
tusenkornvikt).

Genomförda grödprovtagningar i olika utvecklingsstadier (X)

1997 1998 1999 2000

Skörd Skörd Skörd Skörd

Behand-
ling

13 31 90/91
Halm Kärna

13 31 90/91
Halm Kärna Kärna Kärna

A X X X -- X -- -- -- -- X X --
B -- -- -- -- X -- -- -- -- X -- --

C X X X -- X -- -- -- -- X X --
D -- -- -- -- X -- -- -- -- X -- --

E X X X -- X -- -- -- -- X X --
F -- -- -- -- -- X -- X X X X X

G -- -- -- -- -- -- -- -- X X -- --
H -- -- -- -- -- X -- X X X X X

I -- -- -- -- -- -- -- -- X X -- --
J -- -- -- -- -- X -- X X X X X

Beräkning av markens mineralisering av kväve under odlingssäsongen utfördes
enligt följande formel (se Jakobsson & Lindén, 1992). Rötterna antogs innehålla
25 % av grödans totala kvävemängd vid gulmognad (Jansson, 1966).

Nm = Ng + Nres- Nin

Nm = nettotillskott av kväve

Ng = kväve i gröda (inkl rötter) vid gulmognad

Nres = mineralkväve i marken 0-90 cm vid gulmognad

Nin = mineralkväve i marken 0-90 cm vid periodens början

Graderingar av plant- och skottantal

Det första försöksåret (1997) graderades plant- och skottantal vid uppkomst samt
i slutet av juni. Graderingarna utfördes av Gärd L-Bæckström, Kvinnersta Resurs-
centrum. Spridningsåren graderades stråstyrka och grönskott rutvis i samband med
skörd.

Statistisk bearbetning av resultaten

Kärnskörd, kväveinnehåll i skörden samt kvalitetsparametrar bearbetades
statistiskt (variansanalys) i SAS av Sixten Gunnarsson, Institutionen för mark-
vetenskap, SLU. Statistisk bearbetning av markprover och skörden och dess
kvalitetsparametrar utfördes även vid JTI med hjälp av programmet Minitab.
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Försöket analyserades i en GLM (General Linear Model) som ett randomiserat
blockförsök med en fix behandlingsfaktor.

Studier av gödselfördelning och spridningsjämnhet

Hösten 2000 undersöktes gödselfördelning och spridningsjämnhet i sidled vid
spridning av hönsgödsel med en modifierad Hillspridare som byggts om vid JTI
inom ett annat projekt. Spridaren arbetar enligt tvåstegsprincipen och har två
liggande rivarvalsar och fyra roterande tallrikar. Dessutom är den utrustad med
steglöst ställbara, hydrauliskt drivna bottenskruvar. Resultaten från dessa försök
finns redovisade i JTI-rapport /DQWEUXN�	�LQGXVWUL 285 (Malgeryd & Pettersson,
2001).

Resultat
Avkastning

Spridningsåren

Avkastningen 1997, det första försöksåret, redovisas i bild 1. Kärnskörden är
angiven med 15 % vattenhalt. Skörden i de olika behandlingarna skilde sig inte
signifikant åt.

Skörden i alla behandlingar i försöket 1997 motsvarar mer än normskörden för
havre i området, som ligger på 4309 kg per hektar (SCB, 2001). Normskörden
beräknas av SCB utifrån flera års data. Årsmånen och odlingsplatsen var mycket
gynnsam, vilket kan ses på den höga skörd som erhölls i gröda som ej erhållit
kväve.
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Bild 1. Kärnskörd av havre med 15 % vattenhalt försöksåret 1997. Behandlingar med
olika bokstav skiljer sig signifikant åt, p < 0,05.
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1998 präglades av regn under hela säsongen, ett väder som gynnade kväve-
mineraliseringen och gjorde en stor mängd kväve tillgängligt för grödan. Högst
skörd uppnåddes i den behandling som inte erhöll något kväve alls, se bild 2.
Stigande kvävegivor gav detta år istället lägre skördar på grund av liggsäd. I
behandlingen med hönsgödsel, som fick 73 kg totalkväve per hektar, blev de
negativa effekterna på skörden mindre jämfört med ungefär samma kvävegiva
som mineralgödsel. Avkastningen i gröda som erhöll hönsgödsel verkar motsvara
vad en mineralgödselgiva motsvarande mängden ammonium i hönsgödseln skulle
givit.
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�Bild 2. Kärnskörd av havre med 15 % vattenhalt försöksåret 1998. Behandlingar med
olika bokstav skiljer sig signifikant åt, p< 0,05.

Efterverkansåren

Gödslingens efterverkan undersöktes ett och två år efter spridningstillfället i de
behandlingar som fått noll respektive 90 kg kväve per hektar som mineralgödsel
samt hönsgödsel. Det första året efter gödsling odlades korn. Resultatet redovisas
i bild 3. Skörden av korn 1998 var mer än dubbelt så stor som 1999 vilket kan till-
skrivas de stora skillnaderna i väderleken mellan dessa två år. Normskörden för
vårkorn i området är 4850 kg per hektar (SCB, 2001). Mineralisering och tillgång
på växtnäring var goda under 1998 vilket kan ses genom den höga skörd som
erhölls trots att inget kväve tillfördes. Inga signifikanta skillnader fanns mellan
behandlingarna vare sig 1998 eller 1999.

Resultaten från efterverkan av gödslingen i havre år två efter gödsling redovisas
i bild 4. Även här syns de stora årsmånsvariationerna genom den mycket låga
skörden 1999 jämfört med en god skörd 2000 i alla behandlingar. Inga signifi-
kanta skillnader erhölls mellan de olika behandlingarna under något dessa två år.
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Bild 4. Kärnskörd av havre år två efter gödsling, i behandling A, C och E år 1999 och
i behandling F, H och J år 2000. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de olika
behandlingarna något av åren.
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Grödans kvalitet

I tabell 9 och 10 redovisas vattenhalt, stråstyrka, rymdvikt och tusenkornvikt
samt signifikanta skillnader vid skörd de två spridningsåren 1997 och 1998.

Det torra vädret under sensommaren gav låga vattenhalter vid skörden 1997.
Havrekärnans vattenhalt minskade i kvävestegen från signifikant högre 10,6 %
i behandling utan tillfört kväve till 9,5 % när kvävegivan var 135 kg per hektar.
I behandling som erhöll hönsgödsel var vattenhalten vid skörd 10,5 % och var
ej signifikant skild från ogödslad gröda.

Tabell 9. Vattenhalt, stråstyrka, rymdvikt och tusenkornvikt vid skörd av havre 1997.
Behandlingar med olika bokstav skiljer sig signifikant åt, p < 0,05.

Behandling Gödsling Vattenhalt,
%

Stråstyrka,
%

Rymdvikt,
g/l

Tusenkornvikt,
g

A MinN 0 10,6 a 53 a 555 a 34,0 a

B MinN 45 10,1 bd 28 ab 550 ab 32,0 a

C MinN 90 9,9 cd 10 b 543 ab 31,8 a

D MinN 135 9,5 c 0 b 538 b 31,3 a

E Hönsg 10,5 ab 60 a 556 a 33,2 a

Under 1997 uppstod liggsäd i alla behandlingar och då i större omfattning i
behandlingar med mineralgödsel jämfört med hönsgödsel. De högst gödslade
behandlingarna hade signifikant mer liggsäd jämfört med hönsgödseln. I gröda
som erhållit hönsgödsel stod 60 % upp vid skörd medan stråstyrkan i gröda som
erhöll mineralgödsel sjönk med stigande kvävegiva sjönk från 52 % till 0 %.

En hög rymdvikt erhålls vid goda tillväxtförhållanden där inmatningen i kärnan
fungerar bra. I försöket 1997 var rymdvikten högst i den behandling som erhållit
hönsgödsel och den gröda som erhöll 0 respektive 45 kg kväve som mineralgödsel.
Den gröda som erhöll 135 kg kväve som mineralgödsel var rymdvikten signifi-
kant lägre jämfört med övriga behandlingar. Enligt sortprovning åren 1993-1997
(Larsson m.fl., 1997) låg rymdvikten för sorten Sanna i på medeltal 551 g/l.

Tusenkornvikten varierar med sort, årsmån och friskhet hos grödan. I försöket
följer tusenkornvikten samma mönster som rymdvikten dock utan signifikanta
skillnader mellan behandlingarna. Sorten Sanna har i sortprovning åren 1993-
1997 uppvisat ett medelvärde på 36,1 g (Larsson m.fl. 1997).

Vattenhalten vid skörd 1998 var normal trots att skörden var mycket försenad och
skördeförhållandena under 1998 var dåliga. Vattenhalterna redovisas i tabell 10.
Inga signifikanta skillnader fanns mellan behandlingarna.

Under försöksåret 1998 var det stora problem med liggsäd. Bäst klarade sig den
ogödslade grödan där 43 % av grödan stod upp vid skörd. Stråstyrkan i ogödslad
gröda skilde sig signifikant åt från övriga behandlingarna där mindre än 10 % av
grödan stod upp vid skörd.

Rymdvikter och tusenkornvikter var lägre 1998 jämfört med 1997. Enligt sort-
provning åren 1993-1997 ligger sorten Doris, som odlades i försöket 1998, på
en rymdvikt på i medeltal 538 gram per liter och en tusenkornvikt på 34,5 gram
(Larsson m.fl., 1997).
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Tabell 10. Vattenhalt, stråstyrka, rymdvikt och tusenkornvikt vid skörd av havre 1998.
Behandlingar med olika bokstav skiljer sig signifikant åt, (p< 0,05.

Behandling Gödselgiva Vattenhalt,
%

Stråstyrka,
%

Rymdvikt,
g/l

Tusenkornvikt,
g

F MinN 0 18,1 a 43 a 509 a 28,5 a

G MinN 45 18,3 a  8 b  481 ab  27,1 ab

H MinN 90 18,4 a  0 b 462 b 24,8 b

I MinN 135 18,3 a  1 b 463 b 25,3 b

J Hönsg 18,5 a  6 b  477 ab  26,5 ab

Kväve i mark och gröda under odlingssäsongen

Resultat från provtagning av markens innehåll av mineralkväve på våren 1997
finns redovisade i bilaga 3. Innehållet av mineralkväve var något högt, totalt 73 kg
mineralkväve per hektar i djupet 0-60 cm. Totalt fanns det på 0-30 cm djup 34 kg
kväve per hektar, varav ca 28 kg i form av nitrat. På djupet 30-60 cm fanns 39 kg
kväve per hektar varav ca 37 kg i form av nitrat.

I bild 5 redovisas markens innehåll av kväve fördelat på olika djup i prov tagna
under sommaren och hösten 1997. För fördelning mellan nitrat- och ammonium-
kväve se bilaga 3. I stort sett genomgående innehöll matjorden störst mängd
mineralkväve. Undantaget var vid den andra provtagningen i slutet av juni då
det fanns en relativt stor andel även i skiktet 60-90 cm djup. Störst mängd i
jordprofilen återfanns som väntat vid provtagningen den 5 juni, en dryg månad
efter sådd och gödsling. Vid det andra provtagningstillfället i slutet av juni hade
mängderna nästan halverats. I samband med skörd var nivåerna låga i alla tre
behandlingarna med mellan 16-23 kg mineralkväve per hektar på 0-90 cm djup.
Den sista provtagningen utfördes ca en månad efter skörd. Innehållet hade då
ökad något till mellan 22 och 36 kg per hektar i de tre behandlingarna. Under
växtsäsongen från början av juni till gulmognad beräknades utifrån analyser av
mark och gröda ha skett nettomineralisering av kväve på strax under 80 kg per
hektar.

Endast vid provtagningstillfället den 5 juni fanns det signifikanta skillnader
mellan behandlingarna vad det gäller totalt innehåll av mineralkväve på 0-90 cm
djup. I behandlingen som erhållit 90 kg kväve per hektar som mineralgödsel var
det signifikant högre innehåll av kväve i profilen (ca 210 kg per hektar) jämfört
med ogödslat (ca 120 kg per hektar) och gröda gödslad med hönsgödsel (ca 140 kg
per hektar). Den största skillnaden återfanns på djupet 0-30 cm där också en stor
del av kvävet förekom som nitrat. Det behandling som erhållit 90 kg kväve som
mineralgödsel hade genomgående ett signifikant högre innehåll av mineralkväve i
djupet 0-30 cm jämfört med de andra behandlingarna. Vid det sista provtagnings-
tillfället, ca en månad efter skörd, återfanns dock denna signifikanta skillnad istället
i skiktet 30-60 cm. Behandling gödslad med hönsgödsel och ogödslad gröda skilde
sig ej signifikant åt mer än vid ett tillfälle. Vid provtagning i slutet av juni hade
hönsgödselbehandlingen ett signifikant högre innehåll av mineralkväve i skiktet
0-30 cm. Detta var dock fortfarande signifikant lägre jämfört med behandlingen
som erhållit 90 kg kväve per hektar med mineralgödsel.
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Bild 5. Markens innehåll av mineralkväve fördelat på olika djup under fältförsöken 1997.
Inom varje provtagningstillfälle skiljer sig behandlingar med olika bokstav signifikant åt
vad gäller mineralkväve på 0-90 cm djup (p<0,05).

Markens totala innehåll av mineralkväve på 0-90 cm djup samt grödans innehåll
av totalkväve redovisas i bild 6. Grödprover som togs den 5 juni visar att grödans
upptag ännu inte tagit fart. Kväveinnehållet i grödan var 15-20 kg per hektar, med
statistiskt signifikant högre upptag i den behandling som fått 90 kg kväve per hektar
i form av mineralgödsel. Även prov som togs i slutet av juni visade ett signifikant
högre upptag i gröda som erhållit 90 kg kväve per hektar som mineralgödsel.

Mineralkväve i mark 1997

970605 970623 970812 970917

kg
 N

/h
a

50

100

150

200

250

Totalkväve i gröda, 1997

0

50

100

150

200

0

90 cm

A 0
C MinN 90
E Hönsg

Bild 6. Innehåll av mineralkväve i markprofilen på 0-90 cm djup samt grödans innehåll av
totalkväve odlingssäsongen 1997.
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Vid gulmognad uppmättes grödans upptag i halm och kärna till mellan 130-150 kg
per hektar men det fanns inga signifikanta skillnader mellan de tre behandlingarna.
Vid skörden, som utfördes den 28 augusti, analyserades endast kväveupptaget
i kärnskörden, ej i halmen. Vid detta tillfälle fanns inga signifikanta skillnader
mellan de olika behandlingarna, se tabell 11.

�Tabell 11. Skördad mängd kväve i kärna 1997 och i kärna och halm 1998. Behand-
lingar med olika bokstav skiljer sig signifikant åt (p<0,05).

Skördad mängd kväve, kg/ha

    Kärna        Halm

1997

A 83,7 a -

B 87,1 a -
C 91,1 a -

D 92,0 a -
E 85,0 a -

1998

F 60,6 a 50,0 a

G 47,0 b 51,2 a
H 42,0 b 67,8 b

I 41,9 b 75,1 c
J 50,4 ab 53,3 ab

Under säsongen 1998 togs jordprover endast vid två tillfällen. Vid det andra
tillfället togs prover i alla behandlingar. Bild 7 visar kvävet i marken fördelat
på olika djup. För fördelning av markens kväve i profilen och mellan nitrat- och
ammoniumkväve, se bilaga 3. Även detta år var innehållet av mineralkväve högst
i skiktet 0-30 cm. Kvävemängden i hela profilen var, vid den första provtagningen
ca en månad efter sådd, något lägre jämfört med samma provtagningstillfälle före-
gående år. Vid provtagningen i samband med grödans gulmognad var nivåerna
däremot betydligt högre jämfört med försöket 1997. Från första provtagningen
(98-06-15) till andra provtagningen (98-09-28) har en nettomineralisering på
nästan 95 kg kväve per hektar skett i ogödslad gröda.

Vid provtagningen den 15 juni, förelåg den största andelen av kvävet i mark-
profilerna som nitrat på alla tre djupen. Vid provtagning i samband med grödans
gulmognad, vilken detta år inföll (sent i slutet av september), var skillnaden mellan
ammonium- och nitratinnehållet något mindre, men den största andelen av kvävet
förekom fortfarande som nitrat. Tydligast var skillnaden i matjordskiktet där kväve-
mängden var betydligt större än i skiktet 30-90 cm.

Den behandling som erhöll 90 kg kväve som mineralgödsel hade i juni ett signi-
fikant högre innehåll av mineralkväve i profilen än ogödslad gröda. Nivåerna av
mineralkväve i markprofilen på 0-90 cm djup låg i medeltal på ca 90 kg per hektar
i ogödslad behandling, ca 160 kg per hektar i behandling som fått 90 kg kväve per
hektar som mineralgödsel och ca 110 kg per hektar i behandling med hönsgödsel.
Det fanns inte signifikanta skillnader mellan mineralgödslad behandling och den
som erhöll hönsgödsel när det gäller totalt innehåll av mineralkväve i profilen.
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Det fanns dock signifikanta skillnader mellan dessa behandlingar i matjordsskiktet
där det var signifikant högre kväveinnehåll i mineralgödslad jämfört med höns-
gödslad behandling.
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Bild 7. Markens innehåll av mineralkväve fördelat på olika djup under fältförsöken 1998.
Inom varje provtagningstillfälle skiljer sig behandlingar med olika bokstav åt vad gäller
mineralkväve på 0-90 cm djup (p<0,05).

Vid provtagning i samband med grödans gulmognad skilde sig behandlingen med
135 kg kväve per hektar som mineralgödsel från de övriga med ett signifikant högre
innehåll av mineralkväve, drygt 82 kg tillgängligt i profilen. Behandlingen som fått
90 kg kväve per hektar som mineralgödsel skilde sig också från ogödslad behand-
ling medan behandlingarna med hönsgödsel respektive 45 kg mineralkväve per
hektar ej skilde sig signifikant från varken 90 kg kväve per hektar eller ogödslad
behandling. Djupare ned i markprofilen utjämnades en del av skillnaderna. Den
behandling som erhöll 135 kg kväve per hektar uppvisade dock ett signifikant högre
kväveinnehåll jämfört med ogödslad behandling på alla djup.

Grödans innehåll av totalkväve samt markens innehåll av mineralkväve på 0-90 cm
djup redovisas i bild 8. Det första grödprovet, som togs i samband med markprovtag-
ning i juni, visade även detta år ett högre innehåll av mineralkväve i den gröda som
fått 90 kg kväve per hektar som mineralgödsel. Skillnaden var dock inte signifikant
jämfört med den gröda som erhöll hönsgödsel. Grödans innehåll av totalkväve var
vid denna provtagning mellan 11 och 15 kg per hektar i de tre olika behandlingarna.

Vid gulmognad fanns det inga signifikanta skillnader i grödans totala innehåll av
kväve. I de grödor som erhållit de två högsta givorna av kväve som mineralgödsel
dvs 90 respektive 135 kg kväve per hektar, var dock innehållet av kväve i halmen
högre jämfört med övriga behandlingar.

Resultat från analys av kväve i kärna och halm vid skörd redovisas i tabell 11. Det
fanns signifikanta skillnader mellan behandlingarna vad det gäller upptagen mängd
kväve per hektar. Högst kväveupptag återfanns i ogödslad gröda som också hade
den högsta kärnskörden. Denna behandling skilde sig signifikant från alla mineral-
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gödslade behandlingar men inte från gröda som erhållit hönsgödsel. Behandlingar
som erhöll mineralgödsel skilde sig ej signifikant från varandra eller från behand-
ling med hönsgödsel.
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�Bild 8. Markprofilens innehåll av mineralkväve på 0-90 cm djup samt grödans innehåll
av totalkväve odlingssäsongen 1998.

Plant- och skotträkning

Under det första försöksåret graderades antalet plantor och skott vid två tillfällen
under säsongen. Resultaten finns redovisade i tabell 12. Den behandling som
gödslades med 90 kg kväve som mineralgödsel hade något fler skott per m2 och
större antal skott per planta vid räkningen i slutet av juni jämfört med ogödslad
gröda och gröda som erhållit hönsgödsel.

Tabell 12. Resultat från plant- och skotträkning i försöksfältet 1997.

1997-06-11 1997-06-23

Behandling Antal plantor/ m2 Antal plantor/ m2 Antal skott/ m2 Antal skott/planta

A 129 107 263 2,5

C 140 111 334 3

E 132 115 296 2,6
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Diskussion
Avkastning

Spridningsåren

1997 erhölls inga signifikanta skillnader i avkastning mellan behandlingarna. I
alla behandlingar, även den ogödslade, erhölls högre skördar än normskörden för
havre i området. Detta något märkliga resultat kan förklaras av en gynnsam års-
mån i kombination med att marken på försöksplatsen var mycket bördig. Netto-
mineraliseringen beräknades detta år vara nästan 80 kg kväve per hektar från
början av juni till grödans gulmognad. På fastmarksjordar kan man grovt räkna
med en nettomineralisering på mellan 40 och 50 kg kväve per hektar under växt-
odlingssäsongen på växtodlingsgårdar utan djur (Steineck m.fl., 2000; Lindén,
1982). I efterhand kan man konstatera att vi vid valet av försöksfält underskattade
markens bördighet och att försöket sannolikt hade gett tydligare resultat om det
kunnat läggas på en plats med magrare jordmån.

Även 1998 påverkades resultaten kraftigt av årsmånen. Det nederbördsrika året
gav genom god markfukt i kombination med den bördiga marken en god tillgång
till växtnäring under hela tillväxtsäsongen. Vid beräkning av nettomineralisering
uppskattades knappt 100 kg kväve per hektar ha mineraliserats från början av juni
till grödans gulmognad. Dessa faktorer gjorde att den ogödslade grödan gav högst
avkastning. Ytterligare gödsling gav större andel liggsäd med lägre avkastning
och sämre kvalitet som följd. Skörderesultaten antyder att gröda gödslad med
hönsgödsel gav en högre skörd jämfört med vad samma giva som mineralgödsel
skulle ha gett. Jämförs avkastningen i behandling med hönsgödsel med en regres-
sionskurva utifrån resultaten i avkastning i mineralgödselstegen verkar avkast-
ningen ungefär motsvara vad den mängd ammoniumkväve som tillförts med
hönsgödseln skulle ha gett.

Efterverkansåren

År 1 efter gödsling odlades korn. Skörden av korn 1998 var mer än dubbelt så stor
som 1999, vilket kan tillskrivas de stora skillnaderna i väderlek mellan åren. Trots
att ingen gödsel tillfördes var skörden 1998 relativt god. Varken 1998 eller 1999
erhölls några signifikanta skillnader mellan behandlingarna (ogödslat, 90 kg N/ha
som KAS och 61 respektive 73 kg N/ha via hönsgödsel).

År 2 efter spridning odlades havre. Även här syns de stora årsmånsvariationerna
genom den mycket låga skörden 1999 jämfört med en god skörd 2000 i alla
behandlingar. Även detta år avspeglas markens goda bördighet vid rätt förhållanden
i en mycket god skörd i alla behandlingar under 2000 trots att inget kväve tillfördes.
Inte heller under något av dessa två år erhölls några signifikanta skillnader mellan
de undersökta behandlingarna.

Att ingen efterverkan kunde uppmätas i försöket kan troligen förklaras dels av de
speciella omständigheter som rådde vad det gäller årsmån dels av att hönsgödsel-
givan var relativt låg och väl anpassad efter grödans behov. Detta gör att mängden
växtnäringsämnen och organiskt material som fanns tillgängligt och kunde lagras
in för att komma följande grödor tillgodo var liten. Detta konstaterades också i
försök utförda av Chambers m.fl. (1996) som uppmätte låg efterverkanseffekt vid
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normala gödselgivor. I samma försök uppmättes dock en efterverkan av höns-
gödsel i stråsäd efter gödsling med höga kvävegivor till potatis och sockerbetor.

Grödans kvalitet

Skörderesultaten och grödans kvalitet påverkades starkt av årsmånen. Både 1997
och 1998 gav normala kvävegivor nästan 100 % liggsäd vilket visar att kväve-
gödsling under rådande omständigheter inte gav några positiva effekter på
skörden eller t.o.m. var till mer skada än nytta.

Försöksåret 1997 var stråstyrkan bättre (mindre andel liggsäd) i ogödslad gröda
och gröda gödslad med hönsgödsel jämfört med övriga behandlingar. Detta för-
hållande skulle kunna kopplas till antal skott som utvecklats i de olika behand-
lingarna. Det fanns en tendens till högre antal skott i mineralgödslat behandling
vilket i sin tur kan ge ett längre och gängligare strå (Mengel & Kirkby, 1987).
Ett stort antal skott innebär att grödan satsar på snabb tillväxt på höjden i kon-
kurrens om ljuset. Fortsatt god tillgång på näring ger i sin tur en högre kärnskörd
och därmed en större belastning på strået. Markanalyserna under säsongen 1997
visade också på en högre andel lättillgänglig näring i behandlingen med 90 kg
kväve som mineralgödsel jämfört med behandlingen med hönsgödsel.

En orsak till att stråstyrkan var lika bra i gröda gödslad med hönsgödsel som i
ogödslad gröda kan vara att kvävegivan i behandling med hönsgödsel var lägre
men det kan också finnas en skillnad i hur snabbt näringen blev tillgänglig för
grödan. I mineralgödseln är kvävet lättillgängligt medan hönsgödseln innehåller
en betydande del organiskt bundet kväve som måste frigöras innan det blir till-
gängligt för grödan. Detta innebär att näringen levereras mer successivt under
säsongen.

Grödan anpassar sig till den tillgång på näring som finns i olika tillväxtstadier
(Ohlander m.fl., 1992). Det kväve som frigörs senare under tillväxten får olika
effekter beroende på grödans utgångsläge. I försöket 1998 slog liggsäden igenom
ännu mer på grund av årsmånen. Detta år skilde sig dock hönsgödslad gröda inte
signifikant från övriga gödslade grödor vad det gäller stråstyrka. Däremot var
stråstyrkan signifikant bättre i ogödslad gröda, vilket visar att all gödsling detta
år snarare var negativt ur avkastnings- och kvalitetssynpunkt.

Liggsäden påverkar grödans kvalitet då skörden försenas och matningen av
kärnan blir ofullständig vilket i sin tur ger lägre rymdvikt och tusenkornvikt
(Forbes & Watson, 1994). Vattenhalten påverkas också, dock var vattenhalten
1997 mycket låg vid skörd vilket förklaras av tidig mognad och varmt och torrt
sommarväder vid skördetid. 1998 var vattenhalterna normala trots att skörden
var kraftigt försenad.

Liggsädens betydelse för rymdvikten kan ses i resultaten från 1997 där den be-
handling som hade mest liggsäd (135 kg kväve per hektar) också hade den lägsta
rymdvikten. Detta visar sig också 1998 där ogödslad gröda, som hade högst andel
gröda som stod upp vid skörd, hade en högre rymdvikt jämfört med gröda som
erhöll 90 respektive 135 kg kväve per hektar som mineralgödsel. Olika havre-
sorter odlades i försöket 1997 och 1998. Resultaten från 1998 visar på en betydligt
lägre rymdvikt detta år jämfört med resultaten från 1997. Visserligen har sorten
Doris, som odlades 1998, en något lägre medelvärde i sortprovning än Sanna, som
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odlades 1997, vad det gäller rymdvikt men det troliga är att skillnaden till största
delen förklaras av årsmånen. Även tusenkornvikten var generellt lägre 1998 jäm-
fört med 1997, vilket visar på sämre förhållanden den säsongen.

Kväve i mark och gröda under odlingssäsongen

Inför sådd av försöket 1997 var mängden kväve i markprofilen något hög med
73 kg per hektar på 0-60 cm djup. I försök utförda på lerjordar i Stockholms län
fann Jakobsson och Lindén (1992) mellan 40 och 50 kg mineralkväve per hektar
på djupet 0-90 cm vid vårprovtagning efter vårsäd. Enligt Mattsson (1989) kan
man vid våranalys av mineralkväve på 0-60 cm djup använda ett värde på ca
40 kg kväve per hektar som normalvärde för en jord som sällan eller aldrig stall-
gödslas. Enligt den rekommendationen ska kvävegivan anpassas efter markens
innehåll av kväve på våren vilket i detta fall skulle innebära en minskning av
kvävegivan med ca 20 kg per hektar. I försöket blev det en viss anpassning av
givan med hönsgödsel eftersom den spridda mängden gödsel gav drygt 60 kg
kväve per hektar istället för försöksplanens 90 kg kväve per hektar.

Vid analys av markens kväve i början av juni innehöll markprofilen i behand-
lingen med 90 kg kväve som mineralgödsel mer än 210 kg per hektar i djupet
0-90 cm. Enligt Lindén (1982) finner man i allmänhet strax efter gödsling i vårsäd
ca 150 kg kväve per hektar i profilen 0-100 cm. Den signifikant högre mängden
i behandlingen som erhöll 90 kg kväve med mineralgödsel förklaras troligen av
att givan inte anpassats efter markens innehåll av kväve på våren. Den största
andelen av kvävet återfanns i matjordsskiktet där den goda tillgången på kväve
i rotzonen återspeglades i ett större upptag i grödan som gödslats med mineral-
gödsel jämfört med ogödslad gröda och gröda gödslad med hönsgödsel.

Vid säsongens sista provtagningstillfälle (970917) var kväveinnehållet i mark-
profilen mellan 22 och 36 kg per hektar. I försök med stallgödsel på lerjordar i
Stockholms län återfann man mellan 26 och 38 kg kväve i markprofilen 0-90 cm
vid sen höstprovtagning (Jakobsson & Lindén, 1992). Enligt Lindén (1982) åter-
står det vanligtvis ca 20-30 kg mineralkväve på 0-100 cm djup i lerjordar som har
en struktur som tillåter djup rotutveckling. Den signifikanta skillnaden mellan
behandling C (90 kg N/ha) och övriga behandlingar som fanns hela säsongen i
matjordslagret återfanns vid höstprovtagningen istället på nivån 30-60 cm. Detta
kan vara ett resultat av nedtransport av lättlösligt kväve från matjordslagret
(Torstensson, 2001, pers med.).

1998 togs mark- och grödprov bara vid två tillfällen, vilket gör det svårt att uttala
sig om förloppet för hönsgödselns mineralisering och grödans kväveupptag detta
år. Mängden mineralkväve som återfanns i markprofilen vid vårprovtagningen var
något lägre i alla behandlingar 1998 jämfört med 1997. Det motsatta förhållandet
rådde däremot vid provtagning i samband med gulmognad. Kvävemängden var
då högre i alla behandlingar och ökade med ökad kvävegiva. Den högre mängden
restkväve i marken visar på hur 1998 års väderlek gav goda förutsättningar för
mineralisering av kväve hela växtodlingssäsongen, vilket i sin tur har gett en över-
optimal tillgång på kväve för grödan. På fastmarksjordar kan man som riktvärde
räkna med en nettomineralisering på mellan 40 och 50 kg kväve per hektar under
växtodlingssäsongen på växtodlingsgårdar utan djur (Steineck m.fl., 2000;
Lindén, 1982)
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Resultaten av mineralkväveanalyserna på försommaren 1998 följde samma
mönster som föregående år. Markens innehåll av mineralkväve på 0-90 cm djup
var signifikant högre i den behandling som fått 90 kg kväve per hektar jämfört
med ogödslad behandling. Den största skillnaden återfanns i matjordsskiktet där
det även fanns signifikanta skillnader jämfört med den behandling som gödslats
med hönsgödsel. Däremot fanns det vid denna tidpunkt inga signifikanta skillna-
der i grödans kväveinnehåll mellan behandlingarna.

Vid provtagningstillfälle två (980923) erhölls signifikanta skillnader vad gäller
mängden mineralkväve i marken på samtliga nivåer (0-30, 30-60 och 60-90 cm). I
alven var det enbart den högsta kvävegivan (135 kg N/ha) som gav utslag, medan
man i matjordsskiktet fann signifikant större mängd mineralkväve i behandling H
(90 kg N/ha som KAS) jämfört med ogödslad behandling. Att skillnader återfanns
även i alven hänger troligen samman med den regniga sommaren.

Den större mängden restkväve i marken i behandlingar som erhållit hög kväve-
giva i form av mineralgödsel visar på en större potential för utlakning under höst-
och vinterhalvåret från dessa behandlingar. I försöket påvisades ingen ökad risk
för växtnäringsförluster från gröda gödslad med hönsgödsel. Med en giva som är
anpassad efter grödans behov minskar risken för en förhöjd mängd restkväve i
marken och därmed risken för förluster under vinterhalvåret.

Behov av ytterligare forskning och utveckling

Mot bakgrund av den stora inverkan som årsmånen och markförhållandena på
försöksfältet haft på resultaten kan man konstatera att det finns behov av ytter-
ligare studier för att belysa växtnäringseffekt och efterverkan av hönsgödsel under
andra förhållanden (jordart, gröda, klimat, årsmån m.m.).

Vidare saknas fortfarande uppgifter om ammoniakavgång vid lagring och sprid-
ning av hönsgödsel. För att kunna bedöma dels hur mycket ammoniak som avgår
från hönsgödsel, dels om nuvarande lagar och regler (t.ex. kravet på nedbrukning
inom 4 timmar) är relevanta även för hönsgödsel behöver mätningar av ammoniak-
avgången från sådan gödsel göras.

Spridningstekniken för fjäderfägödsel behöver förbättras så att det går att sprida
små givor med bättre precision än med dagens spridare. Malgeryd & Pettersson
(2001) konstaterar att det behövs ett automatiskt reglersystem för att kompensera
för flödesvariationerna längs kördraget. Ett sådant reglersystem skulle också
kunna utnyttjas för att öka precisionen vid spridning av små givor
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Slutsatser
•  Årsmånen har mycket stor betydelse för resultatet i fältförsök. Det är därför

viktigt att försöken utförs under flera år för att ge en någorlunda rättvis bild
av verkligheten.

•  Hönsgödsel fungerar bra som gödselmedel till vårsäd. Årsmånen gjorde
resultaten svårtolkade men skörden i hönsgödslad behandling verkar kunna
motsvara vad samma mängd kväve med mineralgödsel, räknat på ammonium-
innehållet i hönsgödseln, skulle gett.

•  En enstaka hönsgödselgiva som var anpassad till grödans behov gav ingen
märkbar efterverkan i kärnskörd år 1 och 2 efter spridningsåret.

•  Havre som gödslats med hönsgödsel fick bättre stråstyrka än havre som
erhållit både större och mindre mängd kväve i form av mineralgödsel. Detta
kan ha varit en effekt av att kvävet i hönsgödseln frigjordes mer successivt
under säsongen.

•  En balanserad giva av hönsgödsel till vårsäd efterlämnade inte mer mineral-
kväve i marken på hösten än vad som återfanns efter ogödslad gröda. Det var
heller ingen signifikant skillnad jämfört med när motsvarande mängd kväve
tillfördes i form av konstgödsel.

•  Organiskt bundet kväve med en successiv mineralisering under växtodlings-
säsongen kan vara fördel för stråstyrkan under fuktiga år.

•  Kvävegivor som överstiger optimal nivå med hänsyn till rådande förhållanden
(jordart, gröda, klimat, årsmån m.m.) ger större mängd mineralkväve i marken
på hösten och ökar därmed risken för utlakningsförluster.

•  Om gödslingsförsök placeras på alltför bördig mark är risken stor att skillna-
der mellan behandlingarna inte ger utslag. Vid val av försöksfält bör man,
förutom fältets jämnhet och historik vad gäller t.ex. stallgödselspridning, även
ta hänsyn till markens bördighet.

•  Det finns behov av ytterligare studier för att belysa växtnäringseffekt och
efterverkan av hönsgödsel under andra förhållanden (jordart, gröda, klimat,
årsmån m.m.) än de som rådde vid de här redovisade försöken.

•  Spridningstekniken för fjäderfägödsel behöver förbättras så att det går att
sprida små givor med bättre precision än med dagens spridare. För detta krävs
någon form av reglersystem som styr utmatad mängd per tidsenhet i realtid.
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Väderdata för försöksåren 1997-2000 och
för perioden 1961-1991

�Tabell 1. Månadsvis nederbörd under försöksåren 1997-2000 samt medelvärden för
perioden 1961-1990 (referensnormaler) för området (SMHI, 1991). Värdena för försöks-
åren är uppmätta vid väderstationen på F16 norr om Uppsala, dvs. i anslutning till för-
söksfältet. Nederbördsvärdena för juli och augusti 1998-2000 härrör dock från väder-
stationen Uppsala A.

Nederbörd, mm
Månad

1997 1998 1999 2000 1961-90
Januari 60 0 26 39

Februari 36,5 37,8 14,9 27

Mars 33,7 52,7 25,1 30

April 21,8 32,4 79,9 22 29

Maj 58,1 53,7 24,3 53,3 34

Juni 142,8 92,1 43,7 68,8 46

Juli 38,8 85 12 118 76

augusti 107,1 69 44 23 71

September 55,3 47 89,4 8,9 60

Oktober 55,6 56,9 33,7 52

November 54,2 21,3 13,3 54

December 37,1 0 81,7 45

Summa maj-aug 369 332 204 285 227

�Tabell 2. Månadsvis luftmedeltemperatur under försöksåren 1997-2000 samt medel-
värden för perioden 1961-1990 (referensnormaler) för området (SMHI, 1991). Värdena
för försöksåren är uppmätta vid väderstationen på F16 norr om Uppsala, dvs. i anslutning
till försöksfältet.

Luftmedeltemperatur, °C
Månad

1997 1998 1999 2000 1961-90
Januari -0,8 -3,5 -1,7 -4,5

Februari 0,4 -3,1 -1,1 -4,6

Mars -1,3 0,8 1,2 -1,1

April 3,3 3,7 6,4 6,0 3,7

Maj 8,6 9,8 9,1 11,8 10,0

Juni 15,4 12,5 16,2 13,6 14,6

Juli 17,8 15,4 18,6 15,5 15,9

Augusti 19,3 13,5 15 14,6 14,8

September 11,9 11,7 14,4 9,7 10,6

Oktober 3,9 5,2 7,0 6,2

November 0,8 -1,7 3,8 1,0

December -1,3 -1,0 -3,1 -3,0

Medelv. maj-aug 15,3 12,8 14,7 13,9 13,8
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Skötsel av försöket
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•  Markkväveprover och prover för markkartering togs den 25 april.

•  Spridning av hönsgödsel och mineralgödsel, harvning och sådd av havre,
sorten Sana, utfördes den 28 april.

•  Efter sådden kom några regnskurar och den 13 maj uppvisade hela fältet god
uppkomst.

•  Plant- och skotträkning utfördes den 11 maj och 23 juni.

•  Mark- och grödprover för bestämning av kväveinnehållet togs den 5 juni,
den 23 juni och den 12 augusti.

•  Skörd skedde den 20 augusti.

•  Markprov för bestämning av mineralkväveinnehållet togs den 17 september.

•  Efter sista markprovet stubbearbetades och plöjdes försöksfältet.

���	�
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•  Spridning av  mineralgödsel gjordes den 18 maj och spridning av hönsgödseln,
harvning och sådd den gjordes den 19 maj. I behandling A-E såddes korn
(Filippa) och i behandling F-J såddes havre (Doris).

•  Uppkomst graderades den 6 juni

•  Mark- och grödprov för bestämning av kväveinnehållet togs den 15 juni.

•  Skörd skedde den 4 oktober. Stråstyrka och grönskott graderades på skörde-
dagen.

•  Mark- och grödprov för bestämning av kväveinnehållet togs den 23 september.

•  Efter sista markprovet stubbearbetades och plöjdes försöksfältet.
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•  Försöket grundgödslades med P och K den 27 april.

•  I behandling A-E såddes havre (Petra) och i behandling F-J såddes korn
(Alexis) den 28 april.

•  Försöket vältades den 29 april.

•  Uppkomst graderades den 14 maj.

•  Ogräsbekämpning gjordes den 10 juni.

•  Behandling mot bladlöss genomfördes den 21 juni.

•  Försöket skördades den 8 augusti. Stråstyrka och grönskott graderades på
skördedagen.

•  Efter sista markprovet stubbearbetades och plöjdes försöksfältet.
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•  Försöket såddes den 27 april med havre, sorten Petra

•  Alla behandlingar gödslades med 20 kg fosfor och 40 kg kalium

•  Uppkomst den 10 maj

•  Ogräsbekämpning utfördes den 1 juni

•  Försöket skördades den 30 augusti
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Markprofilens innehåll av mineralkväve fördelat
på ammonium- och nitratkväve försöksåren
1997 och 1998

����

�Tabell 1. Markens innehåll av mineralkväve på 0-30 och 30-60 cm djup då försöket
startades 1997-04-25 (medelvärden för block I-IV).

Mineralkväveinnehåll på olika djup, kg/ha

0-30 cm 30-60 cm

NH4-N 5,9 2,3

NO3-N 28,3 36,9

Summa N 34,2 39,2

�Tabell 2. Markens innehåll av mineralkväve 1997-06-05 i behandling A (0 kg N/ha), C
(90 kg N/ha som KAS) och E (hönsgödsel motsvarande 60 kg N/ha). Den statistiska
analysen är gjord på total mängd mineralkväve i marken på samma djup. Behandlingar
med olika bokstav skiljer sig signifikant åt (p<0,05) vad gäller mängden mineralkväve i
marken på det aktuella djupet.

Mineralkväveinnehåll på olika djup, kg/ha

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm

Behandling A C E A C E A C E

NH4-N 8,3 15,5 10,1 2,1 5,4 2,4 2,0 3,7 2,5

NO3-N 34 82,6 44,1 39,6 55,5 39,9 35,1 45,8 38,9

Summa N 42,3 98,1 54,2 41,7 61,0 42,3 37,1 49,4 41,4

Sign summa N a b a a a a a a a

�Tabell 3. Markens innehåll av mineralkväve 1997-06-23 i behandling A (0 kg N/ha), C (90
kg N/ha som KAS) och E (hönsgödsel motsvarande 60 kg N/ha). Den statistiska analysen
är gjord på total mängd mineralkväve i marken på samma djup. Behandlingar med olika
bokstav skiljer sig signifikant åt (p<0,05) vad gäller mängden mineralkväve i marken på
det aktuella djupet.

Mineralkväveinnehåll på olika djup, kg/ha

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm

Behandling A C E A C E A C E

NH4-N 8,1 11,3 9,7 1,8 1,8 1,6 2,2 2,1 2,1

NO3-N 4,7 25,9 8,4 18,9 22,0 21,6 33,3 26,4 33,1

Summa N 12,8 37,3 18,0 20,7 23,8 23,2 35,5 28,5 35,2

Sign summa N a b c a a a a a a
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Tabell 4. Markens innehåll av mineralkväve 1997-08-12 i behandling A (0 kg N/ha), C
(90 kg N/ha som KAS) och E (hönsgödsel motsvarande 60 kg N/ha). Den statistiska
analysen är gjord på total mängd mineralkväve i marken på samma djup. Behandlingar
med olika bokstav skiljer sig signifikant åt (p<0,05) vad gäller mängden mineralkväve i
marken på det aktuella djupet.

Mineralkväveinnehåll på olika djup, kg/ha

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm

Behandling A C E A C E A C E

NH4-N 4,4 4,4 4,8 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 1,7

NO3-N 2,6 5,1 2,3 1,9 2,3 1,0 4,0 7,7 6,6

Summa N 7,0 9,5 7,1 3,5 3,9 2,7 5,8 9,6 8,4

Sign summa N a b a a a a a a a

�Tabell 5. Markens innehåll av mineralkväve 1997-09-17 i behandling A (0 kg N/ha), C
(90 kg N/ha som KAS) och E (hönsgödsel motsvarande 60 kg N/ha). Den statistiska
analysen är gjord på total mängd mineralkväve i marken på samma djup. Behandlingar
med olika bokstav skiljer sig signifikant åt (p<0,05) vad gäller mängden mineralkväve i
marken på det aktuella djupet.

Mineralkväveinnehåll på olika djup, kg/ha

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm

Behandling A C E A C E A C E

NH4-N 4,0 4,2 4,5 1,1 1,2 1,0 1,6 1,5 1,5

NO3-N 12,6 20,2 11,6 1,9 3,9 1,8 2,1 5,4 1,7

Summa N 16,6 24,4 16,0 2,9 5,0 2,9 3,7 6,9 3,2

Sign summa N a a a a b a a a a
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�Tabell 6. Markens innehåll av mineralkväve 1998-06-15 i behandling F (0 kg N/ha), H
(90 kg N/ha som KAS) och J (hönsgödsel motsvarande 73 kg N/ha). Den statistiska
analysen är gjord på total mängd mineralkväve i marken på samma djup. Behandlingar
med olika bokstav skiljer sig signifikant åt (p<0,05) vad gäller mängden mineralkväve i
marken på det aktuella djupet.

Mineralkväveinnehåll på olika djup, kg/ha

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm

Behandling F H J F H J F H J

NH4-N 7,4 9,5 7,8 1,3 3,8 1,8 1,6 2,4 1,9

NO3-N 37,0 83,9 51,1 21,2 29,8 23,6 20,8 27,7 23,5

Summa N 44,4 93,4 58,9 22,5 33,6 27,0 22,5 30,0 25,4

Sign summa N a b a a a a a a a

Tabell 7. Markens innehåll av mineralkväve 1998-09-28 i behandling F (0 kg N/ha), G, H,
I (45, 90 respektive 135 kg N/ha som KAS) och J (hönsgödsel motsvarande 73 kg N/ha).
Den statistiska analysen är gjord på total mängd mineralkväve i marken på samma djup.
Behandlingar med olika bokstav skiljer sig signifikant åt (p<0,05) vad gäller mängden
mineralkväve i marken på det aktuella djupet.

Mineralkväveinnehåll på olika djup, kg/ha

0-30 cm 30-60 cm

Behandling F G H I J F G H I J

NH4-N 8,6 6,4 6,3 6,6 7,0 1,2 1,7 1,6 1,8 1,7

NO3-N 16,7 29,3 34,8 58,2 24,0 2,9 4,5 5,2 8,6 4,4

Summa N 25,3 35,6 41,1 64,8 31,0 4,1 6,2 6,9 10,4 6,1

Sign summa N a ab b c ab a a a b a

Mineralkväveinnehåll på olika djup, kg/ha

60-90 cm

Behandling F G H I J

NH4-N 1,5 1,9 1,6 1,5 1,7

NO3-N 1,8 2,2 4,0 5,6 1,8

Summa N 3,3 4,1 5,5 7,1 3,5

Sign summa N a ab ab b a


