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Mullens betydelse
När någon av våra kunder tar slam
för första gången är det ofta för att
till en låg kostnad kunna tillföra fosfor till marken. Den långsiktigt bördighetshöjande effekten negligeras
eller tas inte på allvar – några år
senare är kunderna rörande överens;
”det är mullen jag vill ha”!
Mull är rester av växter, rötter, svampar
och andra mikroorganismer som har omsatts i marken. Delar av den är stabil och
kan vara så gammal som 500 år medan
andra delar är nyare och fortfarande omvandlas. Ungefär 20 % av växtresterna
blir kvar som stabil mull, resten bryts ner
genom mineralisering, det ska jämföras
med rötslam då ca 40% blir kvar som
stabil mull - eftersom slammet redan är
väl omsatt. Även den mer stabila mullen bryts sakta ner. På en odlingsjord är
det så klart bra att ha en jämvikt mellan dessa processer. Mullen bidrar med
strukturstabilitet, den underlättar vattentransport och infiltration och höjer
överlag markens bördighet.
Många av våra jordar har odlats länge
och mullhalten i dem har så sakteligen
sjunkit. Det är fortfarande bra och bördiga jordar men många gånger hade de
kunnat vara ännu bättre. Framför allt om
halmen tas bort sker det en årlig minskning av mull med någon tiondels procent.
Försök från England och Tyskland visar
på skördeförändringar - både minskning
och ökning - när kolet förändras med 0,1
% i marken (mull består av ca 50 % kol).
Långliggande bördighetsförsök i Sverige
visar att kreaturslös drift står sig allt
sämre mot en drift med vall och stallgödsel. Detta är något som många av våra
kunder har upplevt:
- På vissa delar av arealen jag odlar har
det inte funnits kreatur sedan 60-talet.

Bördigheten hade säkert klarat sig bra i
tio år till tack vare mina ungdjur, men det
försämras ju successivt när det inte tillsätts någon mull, säger en kund.
- Min styva lera är mycket svårbearbetad
på grund av för lite mullämnen. Man för
ju bort 6-7 ton skörd varje år och med
det en stor mängd organiskt material och
att då inte tillföra något – det säger ju sig
självt att det inte håller i längden, säger
en annan.
Många kunder märker stor skillnad på
strukturen i marken. Skiften som förut
var svåra att plöja går efter spridning av
slam betydligt enklare. Detta är värdefullt framför allt under blöta höstar.
- Jag ser mullämnena som den stora
fördelen, eftersom de ökar bördigheten.
På 50 års sikt med samma odlingssystem
så kommer gården att bli dålig; den kommer inte att ge bra skördar eftersom det
odlas bort mull hela tiden. Kurvan faller
långsamt, men den faller. Så det var bara
att välja: odla vall, köpa djurgödsel från
en granne eller köpa något annat mullhaltigt gödselmedel.
Förutom denna viktiga mull så innehåller
slam makronäringsämnen (NPKS), framför allt fosfor. Men slammet innehåller
även mikronäringsämnen och är på så
sätt ett fullgödselmedel, även om man
på våren behöver gödsla med mer kväve.
Kontakta din kundansvarige på Biototal
för att boka upp framtida slamvolymer!

Du hittar våra kontaktuppgifter och
mer om oss på www.biototal.se
Gilla oss på Facebook så får
du våra nyheter direkt i
din feed.

