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Spannmål behöver svavelgödsling

Större vallskörd sänker kostnaderna

Gödsling är en lönsam investering
För att odlingens lönsamhet
ska bli bättre behöver skördarna vara större än i dagens
läge. Ökad gödsling till spannmål är en bra investering.

I

senaste sommars försök gav gödsling
av havre med YaraMila på 90 kilos
kvävenivå en skörd på nästan sex ton.
När kvävegödslingen ökades från 90
kilo till 150 kilo per hektar blev merskörden 850
kilo. En satsad euro på tillskottsgödsling gav 2,7
euro tillbaka, säger utvecklingschefen för spannmål Anne Kerminen vid Yara.
När man investerar i gödselmedel måste man
också beakta att placeringstiden är under ett år. I
följande kalkyler har vi använt priserna i början
av januari.

för den hektarskörd på 6 500 kilo som krävs.
Havrens skördenivå har i försöken stigit lönsamt
åtminstone upp till 220 kilo kväve. Större kvävemängder än så har inte ingått i försöken på Yara
Kotkaniemi forskningsstation.
I försöket gav Ringsaker-havre den största hektarskörden, 6 800 kilo, och det bästa ekonomiska
resultatet med 150 kilo kväve. Gödslingen delades
upp i två omgångar: vid stråskjutningen och när
havren gick i vippa. Sammanlagt användes 130
kilo kväve per hektar. Tillskottsgödsling när havren gick i vippa var ett lönsammare alternativ än
en engångsgiva i samband med sådd.
När man vill göra havreodlingen så effektiv
som möjligt är de centrala skördehöjande faktorerna följande: tillräcklig fosfor- och kaliumgödsling till vart och ett skifte, så stor delad kvävegödsling som möjligt enligt behovet under
växtperioden och bladgödsling med YaraVita
Mantrac Pro för att säkerställa att det finns tillräckligt med mangan vid växtperiodens början.

Bra havreskördar

Havren har gått från att vara en anspråkslös
gröda på svedjemarker till att platsa i den trendige spannmålsodlarens förstakedja. Hektarskörden av havre går rentav att fördubbla jämfört
med landets medelskörd.
Miljöersättningen stipulerar att man maximalt
får använda 150 kilo kväve per hektar till havre,
vilket inte räcker till för en toppskörd, men nog

Kväve och bor till raps

En bra prisnivå sporrar nu till att så och satsa på
odling av oljeväxter. I början av året var priset
per ton 400 euro vilket skulle ge cirka 800 euro i
försäljningsinkomster med en 2 000 kilos hektarskörd. För att få motsvarande inkomst krävs
6 300 kilo korn. Jordbrukaren får fundera på
vilkendera skörden som är enklare att uppnå.

Gödslingsstrategi för havre
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På Yara Kotkaniemi forskningsstation undersöktes den ekonomiska avkastningen av Ringsaker-havre med olika gödslingssätt.
Det bästa resultatet uppnåddes med 150 kilo kvävegödsling per hektar.

Med utgångspunkt i Yara Kotkaniemis gödslingsförsök senaste sommar får odlaren planera
gödslingen av vårrybs eller vårraps för inkommande sommar. En ökning av kvävegödslingen
från 120 kilo till 160 kilo per hektar höjde oljeväxtskörden med 280 kilo och gav 110 euro mer
försäljningsinkomster. Tillskottsgödslingens pris
är 63 euro, mer gödsling gav alltså 47 euro större
avkastning per hektar.
Den bästa hektarskörden fick man genom att
vårgödsla med YaraMila Y 3, 120 kilo kväve,
och komplettera gödslingen med YaraLiva Nitrabor, alltså kväve och bor. Tillskottsgödslingen gav
en merskörd på 490 kilo och en ökning av försäljningsinkomsterna med 193 euro per hektar.
YaraLiva Nitrabor är ett välkänt tillskottsgödselmedel inom trädgårdssektorn. Trots att dess
pris är högre än priset på åkergödselmedel ökade
avkastningen med 77 euro per hektar.
Stor vårveteskörd

Vid odling av vårvete måste odlarna fundera om
de ska satsa på stor skörd eller kvarnkvalitet.
Kalkyler i början av 2017 ger vid handen att det
lönar sig att satsa på stor skörd, åtminstone på
lerjordar som inte frigör kväve under växtperioden.
I ett vårveteförsök gav Herttua, ett vete av
huvudtyp, 6 320 kilo skörd per hektar. Proteinhalten, 12,3 %, låg på grundprisnivån för brödvete. Den sena sorten Calixo gav 7 830 kilo i
skörd per hektar och proteinhalten var 11,6 %.
När man beaktar priskorrigeringen till följd av
proteinhalten var priset per ton för Calixo 149
euro och för Herttua 155 euro.
Vete av huvudtypen gav det bästa ekonomiska
resultatet då man på våren gödslade med 120 kilo
kväve i form av YaraMila Y 1 -gödselmedel och
spred 148 kilo YaraBela Axan (40 kg N) per hektar. Skillnaden i jämförelse med delad tillskottsgödsling var liten.
Det högavkastande och sena vetet Calixo drog
däremot nytta av delad tillskottsgödsling. Inkomstökningen på 58 euro var ett resultat av merskörden och det sex euro högre priset per ton i jämförelse med det försöksled som fick en enda tillskottsgödsling.
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Skördarna har en väldigt stor betydelse inom
växtproduktionen. Allt större skördar behövs för
att produktionen ska vara ekonomiskt lönsam.
Enligt ProAgrias Skiftesdatabank är skördekravet
för exempelvis havre 5 900 kilo per hektar för
att odlingen ska löna sig i år. Mängden överstiger medelskörden men är ändå helt möjlig att
uppnå.
Kaura 8000 -evenemangen runt om i Finland
lockade många deltagare i vintras. På evenemangen lyfte man fram metoder som kan ge
åtta tons hektarskördar av havre. De medverkande jordbrukarna berättade hur de lyckas med
detta. Nya högavkastande sorter, omsorgsfull
markberedning, behovsanpassat växtskydd samt
tillräcklig och balanserad gödsling är nyckeln till
framgång.
När man räknar ut odlingens miljöpåverkan –
utsläpp i luften och vattnet – per producerat ton
spannmål, visar resultatet att utsläppen minskar
när skörden ökar. Odling av mark orsakar alltid
utsläpp i viss mån. För att producera samma
mängd mat är det bättre att odla en liten areal
effektivt än att odla en stor areal ineffektivt.
Större skördar är därmed till fördel också för
miljön. Detta har stor betydelse globalt sett när
vi funderar på metoder för att livnära vår jords
växande befolkning.
		

Ha en bra växtsäsong!

Seija Luomanperä
Chefredaktör

Lönsamhet är
en förutsättning
för ekonomisk verksamhet
Jordbrukets lönsamhetsutveckling har inte varit gynnsam. En
stor orsak har varit prisutvecklingen såväl för jordbruksprodukter som till en del för produktionsinsatser. Grunderna
för priserna bildas på världsmarknaden och rörelserna är
svåra att förutspå.
et är ändå möjligt att förbättra
lönsamheten. Åkerodlingens lönsamhet är i princip bättre ju högre
hektarskörden är. Det här gäller
också husdjursgårdarna för vilka det centrala är att höja
skördenivåerna för vallfoder och egentillverkat foder
överlag. Enklare sagt än gjort, men i många fall kan
också relativt små förändringar vara till hjälp.
Det finns praktiska exempel som visar att man
med rätta beslut om produktionsinsatser som påverkar
markens bördighet och skördenivån får tydliga förbättringar till stånd. Gödselmedlen spelar en viktig roll,
en höjning av skördenivån kräver ju att växterna har
tillgång till mer näringsämnen – växternas mat.
I senaste sommars maltkornsförsök byttes ett
gödselmedel ut till ett annat innehållande tillräckligt
fosfor, vilket gav en åtta tons skörd som gick att sälja
som maltkorn. Utan fosfortillskott hade skörden inte
uppfyllt kraven för maltkorn och den hade blivit mycket
mindre. En euros tilläggsinvestering i fosfor gav fem
och en halv euro tillbaka. En utmärkt satsning i det
här fallet där växten inte hade tillräckligt med fosfor
att tillgå. Genom att hitta sådana objekt och göra rätta

D

val förbättras också lönsamheten. I samarbete med
våra kunder och samarbetsparter lyfter vi fram de här
möjligheterna och tar fram lösningar för dem.
I lönsamhetsdiskussionerna har mycket uppmärksamhet fästs på kostnaderna och det finns naturligtvis
goda skäl för det. Kostnaderna är den andra sidan av
resultatkalkylen och genom att dra ner på dem kan
man förbättra resultatet, om avkastningen inte blir
lidande av det. Det gäller alltså att hitta de kostnader som går att minska på utan att produktiviteten
försämras.
Det kan rentav vara klokt att öka kostnaderna om
pengarna ger bättre avkastning. Under det senaste
året har kostnaderna för till exempel gödselmedel och
energi sjunkit jämfört med tidigare år. Fastän priserna
på gödselmedel steg överraskande kraftigt strax före
årsskiftet ligger de ändå på klart lägre nivå än för ett år
sedan och ger bra avkastning för de placerade pengarna.
I den här tidningen får du mer information som du
kan tillämpa på din egen odling.

Exakt spridning
med Yara N-Sensor

Väderleksförhållandena inverkar på hur mycket kväve grödan tar upp under
växtperioden. Detta, liksom gödslingsnivån, inverkar på den kommande skördens
mängd och kvalitet. Genom att dela upp gödslingen under växtperioden kan du
påverka skördenivå och önskad kvalitet.
Du kan precisera kvävegödslingen under växtperioden i enlighet med grödans
kvävestatus och frodighet. Genom att följa med de regionala Yara N-Prognos
-mätningarna under växtperioden får du veta hur mycket kväve som frigörs från
marken och hur mycket grödorna har utnyttjat kvävegödslingen under växtperioden. Du kan använda dig av de veckovisa mätresultaten från Yara N-Prognos
när du bedömer vilken tidpunkt som är den rätta för tillskottsgödsling och vilken
mängd kväve som behöver tillföras.

Yara N-Sensor mäter mängden kväve
som grödan tar upp per hektar. Vid
körning med Yara N-Sensor varierar
mängden gödsel som sprids i överensstämmelse med grödans behov. Vid
tillskottsgödsling delas kvävemängden
upp enligt förhållandena på åkern, så att man trots skiftets variationer får en så
jämn skörd och kvalitet som möjligt från hela skiftet. Ju exaktare variationerna
inom ett åkerskifte beaktas vid gödsling med tillskottskväve, desto mer nytta ger
gödslingen.
Använd dig av möjligheten till entreprenad för den kommande växtperiodens
tillskottsgödslingar.
Entreprenörernas kontaktuppgifter och mer info om Yara N-Sensor finns på
adressen www.yara.fi
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Svavelbehovet har ökat inom spannmålsproduktionen. Orsakerna är att de allt större skördarna behöver mer svavel och att mängden svavel från luften har minskat.

ör att uppnå de nya spannmålssorternas
fulla skördepotential behövs det tillräcklig gödsling.
Vid användning av en större kvävemängd är det viktigt att välja ett gödselmedel som
innehåller tillräckliga mängder svavel. Svavel är ett
nödvändigt växtnäringsämne och växterna innehåller
rentav lika mycket svavel som fosfor. Spannmålen
behöver svavel för att bilda klorofyll och protein.
På Yara Kotkaniemi forskningsstation har man
redan i flera år forskat i svavlets betydelse för spannmål. I fjol såddes svavelförsöket bland de första
försöken 28.4. Jordarten var mullrik grovmo och fuktförhållandena var goda vid sådden. Senvåren visade
sig vara mycket torr, men sommaren förde med sig
rikliga regn. Efter en rätt bra höst kunde man börja
analysera försöksresultaten vid Kotkaniemi.

F

Funderar du på
delad kvävegödsling?

Läs mer: yara.fi/N-prognos

Spannmål behöver svavelgödsling

BRISTEN SYNS I BÖRJAN AV VÄXTPERIODEN

Svavel är ett växtnäringsämne vars bristsymptom
hos spannmål börjar framträda redan i början av växtperioden. I försöken på Kotkaniemi syntes bristen på
svavel tydligt genom att växtligheten hade blek färg
fram till stråskjutningen.
Svavelbrist förväxlas lätt med brist på kväve.
Symptomen på svavelbrist syns först på unga blad
medan kvävebrist å sin sida framträder på gamla
blad. Det här beror på att kväve enkelt rör sig från
gamla till nya blad, men svavel däremot inte rör sig
lika lätt inne i växten.
I flaggbladstadiet kan man inte längre lika tydligt
urskilja den bleka färgen på växtligheten. De skador
som svavelbristen har orsakat på skörden går ändå
inte att avhjälpa. Försöken på Kotkaniemi visar att
svavelbrist minskar antalet ax och försämrar grödans längdtillväxt. Dessutom drar avmognaden ut

på tiden. Och värst av allt: brist på svavel minskar
skördemängden.
SVAVEL I RÄTT PROPORTION

I Kotkaniemis gödslingsförsök var svavelmängden
från YaraBela Axan, 23 kilogram per hektar, bäst
för kornets tillväxt. Genom gödsling med YaraBela
Sulfan fick växtligheten mest svavel, 89 kilogram per
hektar. Skörderesultaten visar att kornbeståndet inte
drog nytta av för mycket svavelgödsling. Gödsling
med det helt svavelfria kvävegödselmedlet CAN 27
gav den minsta skörden i försöket.
Resultaten från Yara Megalab -växtanalysen gav
vid handen att svavelgödsling syns som högre svavelhalt i kornbeståndet. För alla näringsämnen gäller
att balanserad gödsling är den bästa lösningen med
tanke på ett effektivt utnyttjande av näringsämnena,
också i fråga om svavelgödsling.
I fjolårets gödslingsförsök gav gödsling med svavelhaltig YaraBela Axan en skördeökning på 1 400 kg/ha
hos korn jämfört med gödsling med CAN 27 som
innehåller enbart kväve. Medeltalet av tre års försök
vid Kotkaniemi är cirka 680 kg/ha.
Viktigare med tanke på skördebildningen var att
balansen mellan kväve och svavel är rätt i förhållande
till växtens behov. I Yara Kotkaniemis försök hade
kornet ingen nytta av alltför riklig svavelgödsling.
ÅRLIG GÖDSLING VIKTIG

Årlig svavelgödsling är nödvändig för att säkerställa
att grödorna får tillräckligt med svavel, eftersom
svavlet inte lagras i marken oavsett vilken mängd
gödsel som tillförts året innan.
Svavelgödslingens effekt varierar enligt de väderleksförhållanden som råder under växtperioderna.
Rikliga regn för ner svavlet så djupt i marken att röt-

terna inte når det och under torra växtperioder finns
det inte tillräckligt svavel för växterna i markvätskan.
För tillskottsgödsling under växtperioden bör man
använda svavelhaltiga YaraBela kvävegödselmedel.
SVAVEL FRIGÖRS FRÅN MARKEN

Svavel frigörs till växterna från markens naturliga
svavelförråd, varav största delen är bundet till organiskt material. Organiskt svavel måste först mineraliseras till oorganiskt svavel så att växterna kan ta
upp det med rötterna från marken.
Mineraliseringen av svavel är beroende av samma
faktorer som inverkar positivt på växternas tillväxt:
marktemperaturen och fuktförhållandena.
Av jordarterna är grova jordar som innehåller
knappt med organiskt material mest känsliga för
svavelbrist. Brister kan förekomma också på andra
jordarter.
BALANSERAD GÖDSLING
UNDER HELA VÄXTPERIODEN

Kotkaniemis svavelförsök lyfter fram svavlets
betydelse som växtnäringsämne. Gödsling i samband med sådd med YaraMila -gödselmedel enligt
jordarten säkerställer att växtligheten får också övriga
näringsämnen vid rätt tidpunkt.
Svavlet i YaraMila-gödselmedel räcker oftast till
för att säkra växtbeståndets utveckling i början av
växtperioden. Till exempel YaraMila Y 1 på 150 kilos
kvävenivå innehåller 20 kilo svavel per hektar.
Vid tillskottsgödsling med kväve är det motiverat
att använda svavelhaltigt YaraBela-kvävegödselmedel. Utan svavel använder växterna inte det tillförda
kvävet effektivt för att bilda skörd eller protein.
Text:
Katja Alhonoja | utvecklingschef Yara Suomi Oy
katja.alhonoja@yara.com

Svavelgödslingens inverkan på kornets skördenivå 2014–2016
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Fosforbristen bromsade upp växtbeståndets utveckling. Till vänster den del av skiftet som fått fosfor, till
höger den del som inte fått någon fosforgödsling. Foto: Mikko Mäki-Latvala

rekommendationen för bördighetsklassen. De nya
spannmålssorterna ger allt större skördar och tar
därför upp allt mer fosfor från marken.
Slammet kompletteras

Fosforbrist överraskade i Ilmajoki
På Mäki-Latvalas gård fick
man i somras se vad fosforbrist kan leda till, när en del
av en ny arrendeåker blev helt
utan fosfor vid gödslingen.
Kornskörden sjönk med över
tusen kilogram per hektar.
å Mäki-Latvalas gård odlas korn och
havre som foder för suggorna. Man
odlar också råg och raps. Förstaplaceringen i tävlingen Ruismestari (Rågmästaren) i fjol med en åtta tons skörd är ett
bevis på goda odlingsresultat. Delägarna i gårdsbrukssammanslutningen är två familjer: Mikko
och Elina Mäki-Latvala samt Veikko och Minna
Mäki-Latvala.
Vanligen har brist på fosfor inte uppträtt lika
tydligt på Mäki-Latvalas åkrar, eftersom gödslingen utförs noggrant på basis av markkarte-

P
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ringen av åkrarna. Senaste sommar observerades
fosforbrist på arrendejorden. Mäki-Latvalas hade
redan hunnit köpa gårdens gödselmedel innan de
fick arrendeåkerns markkarteringsresultat.
− Det uppstod en oväntad försöksruta när
startfosforn tog slut på en del av åkern och
grundgödslingen gjordes med fosforfria YaraMila
NK 3. Vi sade till varandra att nu får vi ju se om
fosforbrist har någon inverkan, berättar Mikko
och Veikko.
På det över 13 hektar stora skiftet odlades
Ragna-korn, som är ett nya generationens högavkastande flerradigt foder- och stärkelsekorn. Skiftet består av mullhaltig finmo.
Enligt markkarteringen är åkerns fosfortal 4,3
mg/l i bördighetsklassen rätt dålig. Rekommendationerna visade att den eftersträvade kornskörden
på sex ton hade behövt 32 kilogram fosforgödsling per hektar. Nu uteblev fosforgödslingen helt
och hållet.
Skörden mäts från varje skifte på gården. Efter
avslutad tröskning konstaterade husbönderna att
när gödslingen var i skick gav sorten Ragna en

hektarskörd på 5 690 kilogram på det aktuella
skiftet. Skillnaden i skörd jämfört med den del av
skiftet som led av fosforbrist var över ett ton per
hektar.
Växtligheten uppvisade symptom
under hela sommaren

− Skillnaderna i kornbeståndet gick tydligt att se
genast vid broddskjutningen: på den del av åkern
som inte fått fosfor kom brodden upp senare och
växtligheten blev kortare.
När växtligheten på den fosforgödslade delen
av åkern redan var i stråskjutningsskedet växte
det fortfarande brodd på delen utan fosforgödsling. Broddens färg avvek från resten av växtligheten genom sin blekhet. Skillnaden syntes i växtligheten också senare under växtperioden: åkern
som led av fosforbrist var grön när resten av
kornfältet redan gulnade.
När tröskningen närmade sig i slutet av augusti
tog vi tillsammans en titt på kornåkern. Då syntes
färgskillnaden inte på längre håll, men närmare
studier av växtligheten avslöjade fosforbristens

Veikko och Mikko Mäki-Latvala fick konstatera
fosforns effekt på korn när en del av åkern inte
hade fått någon fosforgödsling alls.

verkningar: mängder av grönskott, korta ax och
små kärnor på huvudskottet.
− Kornet som fått fosfor är redan klart att
tröskas medan det fortfarande finns mycket grönt
i det korn som inte fått fosfor, slår Veikko fast.
Man vet att grönskott beror på att växterna på
våren inte kan ta upp fosfor från den kalla jorden, men när växtperioden framskrider värms
marken upp och fosfor frigörs från den. Växterna får tillgång till fosfor senare under växtperioden och skjuter nya skott. Om skottbildningen
har varit svag under våren blir det grönskott ännu
i juli. Det här leder till ojämnt växtbestånd och
dålig tröskningskvalitet.
Bördigheten på nedgång

− Hos oss har vi alltid gett så mycket fosfor som
miljöersättningen tillåter. Trots det har bördighetsklasserna gått ner, konstaterar Mikko.
Den sjunkande trenden i åkrarnas fosforinnehåll syns tydligt i markkarteringsresultaten. Fosfortalen har i genomsnitt minskat med 3 mg/l
under en femårsperiod. Det finns skillnader mellan skiftena: som mest har fosforinnehållet
rentav sjunkit med 10 mg/l. Därmed har bördighetsklassen försämrats fastän gödslingen har följt

Mäki-Latvalas använder slam från suggstallet
som gödsel och kompletterar det med mineralgödselmedel. Principen har varit att den fosfor
som behövs tas från stallgödseln och de nödvändiga kväve- och kaliumgivorna tillförs med mineralgödselmedel. Allt oftare sköts tillskottsgödslingen med kväve-kaliumgödselmedel i stället för
med enbart kväve.
− Spannmålen behöver kalium för att hållas
upprätt. Ett växtbestånd som fått för litet kalium
är känsligt för såväl torka som väta – brist på
kalium ger liggsäd. Gödslingsbehovet på gården ökar också av att halmen förs bort från en
del åkrar. I stället för salpeter använder gården
numera vanligen YaraMila NK 2.
Av spårämnena är det i synnerhet mangan
som behöver tillföras genom gödsling. På gården
har man haft goda erfarenheter av bladgödselmedlet YaraVita Mancozin. Det har varit enkelt
att använda tillsammans med växtskyddsmedel i
en tankblandning. Utan bladgödsling har manganbrist i värsta fall hindrat havren från att gå i
vippa.

Fosfor behövs genast vid växtperiodens början när
axstorleken bestäms. På grund av fosforbrist blir
axet litet.

Mer protein i fodret

Foderspannmålen används för utfodring av gårdens egna suggor. Målet för odlingen av fodersäd
är hög hektolitervikt och stor stärkelseskörd samt
hög proteinhalt.
− När det gäller skördemängden och hektolitervikten har vi lyckats och nu fokuserar vi på att
öka proteinhalten. Målet för kornet är 12,5 %,
när proteinhalten senaste år var 10,9 %.
Redan en procentenhets minskning i kornets
proteinhalt ökar avsevärt behovet att köpa proteinkoncentrat till svinen.
− Av tradition har korn gödslats med cirka
90 kilo kväve per hektar. Nu har vi ökat kvävegödslingen med ungefär fem kilo per år. En mindre mängd kväve än hundra kilo är en faktor som
begränsar skörden, säger Mikko.
Helheten avgör

Målen för foderspannmål: hög hektolitervikt
och stor stärkelseskörd
samt hög proteinhalt.

Mikko och Veikko Mäki-Latvala utvecklar sin
gård genom långsiktigt arbete. Erfarenheten visar
att en bra markstruktur är en förutsättning för att
nå goda resultat i spannmålsproduktionen.
− Man måste undvika att köra på våta åkrar.
Jordbearbetning och ytharvning är viktiga för att
växtbeståndet ska utvecklas jämnt. Och täckdikena ska hållas i skick. Det syns nog i spannmålen om jordarna har blivit packade. Därför måste
man vara noga med att inte sätta igång med vårbruket för tidigt. Det är jordarna som bestämmer
tidtabellen, säger Veikko.
Text: Seija Luomanperä
Foto: Timo Aalto
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Växterna kan bara använda sig av
näringsämnen i oorganisk form.

Helinä Hartikainen | helina.hartikainen@helsinki.fi
Skribenten är professor emerita
vid Institutionen för livsmedels- och miljövetenskap
vid Helsingfors universitet
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Växterna tar alltid sin näring
från markvattnet.

Ju surare jorden är desto mer
näringsämnen binder den.
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Lerjordarna binder och
avger mest näringsämnen.

Kalkning ökar frigörandet av näringsämnen från marken till växterna

Mycket att ta igen på vallarna

Tillgången till näringsämnen
är summan av många faktorer

En av de bästa produktionsfaktorerna inom vårt jordbruk
utnyttjas inte till fullo. I Finland är vallskördarna i medeltal
4 500 kilo torrsubstans per hektar.

Markfaktorer som är avgörande för tillväxten är näringsämnen i användbar form,
tillräcklig vattentillförsel samt
fungerande gasutbyte.

n höjning av vallarnas skördenivå med
två ton skulle föra med sig effektiveringsnyttor för upp till 180 miljoner
euro till vallsektorn.
– För att höja skördenivån behövs att man satsar
på vallarnas gödsling och på vallsorter som lämpar
sig för finländska förhållanden, säger utvecklingschefen för vallar Minna Toivakka vid Yara.
De nyaste vallsorterna har potential att producera skördar som klart överstiger tio ton. Om vallarna gödslas enligt den skördepotential som förädlats fram i dem vore det enkelt att tredubbla
medelskörden.
På effektiva gårdar ställer miljöersättningssystemet gränser för gödslingen av vallarna, men
merparten av gårdarna gödslar inte vallarna tillräckligt. Av den tillåtna maximala kvävegivan blir
i genomsnitt 40 % outnyttjad och av den maximala fosforgivan 60 %.

et råder en permanent växelverkan
mellan jordmånens kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Störning i en delfaktor avspeglas på hela
systemets funktion. Till exempel om jordmånen är sur är det i huvudsak svampar som ansvarar för nedbrytningen av organiskt material. En
stor del av de näringsämnen som svamparna frigör använder de till sitt eget mycel och då blir det
mindre näringsämnen kvar till växterna.
En bra kalkningssituation garanterar att bakterierna får övertaget som nedbrytande organismer.
De har anpassat sig till varierande förhållanden och
frigör näringsämnen effektivt. Samtidigt producerar
de limämnen som stabiliserar jordpartiklarna. Mikroberna arbetar effektivast i varm och porös jord.
En bra markstruktur säkerställer också att
vattnet kan röra sig nedåt i marken och då minskar risken för att näringsämnen transporteras
bort från åkern med ytvattnet till vattendragen.

D

Växterna tar sin näring från markvattnet

Växterna kan bara använda näringsämnen i
oorganisk form, oberoende av i vilken form de
ursprungligen har kommit in i marken.
Betydelsen av markens vattenhushållning inom
växtproduktionen accentueras av att växterna alltid tar upp sin näring från markvattnet och inte
direkt från jordpartiklarnas yta. När rötterna tar
upp näringsämnen från markvattnet ersätts de
av näringsämnen från jordpartiklarnas yta så att
balansen bibehålls.
Balanserad gödsling säkerställer att brist på

något näringsämne inte blir en minimifaktor som
begränsar tillväxten. Under torrperioder begränsar vattenbristen både tillgången till näringsämnen och växternas assimilation.
Katjonupptag är bytesaffär

Mineralpartiklarnas ytor har en permanent negativ laddning som inte är beroende av markens pH
och därför inte går att påverka genom kalkning.
I mineraljordar finns det desto fler laddningsställen för näringsämnen ju mindre partikelstorleken
är. Flest laddningsställen finns i finkornig lerfraktion. Vid de här laddningsställena binds näringskatjonerna natrium (Na+), kalium (K+), kalcium
(Ca2+) och magnesium (Mg2+) genom elektrisk
dragningskraft i en form som växterna kan
använda sig av. Hit hör också ammoniumjonen
(NH4+), som under gynnsamma omständigheter
snabbt omvandlas till nitratanjon (NO3-) tack
vare mikrobverksamheten.
Det råder jämvikt mellan näringsämnena i
markvattnet och näringsämnena som är bundna
till partikelytorna. När en växt tar upp näringskatjoner från markvattnet avger den samtidigt
motsvarande antal vätejoner (H+) från sina rötter
till markvattnet. Till exempel när växten tar upp en
kaliumjon (K+) avger den en vätejon till markvattnet. På samma sätt måste växten ge bort två vätejoner i utbyte mot en magnesiumjon (Mg2+). På så sätt
bevaras den elektriska laddningsjämvikten i marken.
Markvätskan försuras dock och därför ingår
regelbunden kalkning i god odlingssed.
Många faktorer reglerar anjonbindningen

I princip stöter markens negativa nettoladdning
bort negativt laddade anjoner. Anjoner till starka
syror, till exempel klor (Cl-) och nitrat (NO3-),
sköljs därför lätt bort från marken under regniga
perioder.
Anjoner till svaga syror såsom fosfat, molybdat och selenit binds däremot kemiskt i jorden på
ytorna till oxider av aluminium
och järn.
Ju surare jord desto effektivare binds till exempel fosfor
VÄXTENS FOSFORUPPTAGNING
och desto mindre fosfor finns
tillgängligt för växterna. Med
andra ord är väl kalkad jord en
garanti för växternas fosforupptag. Samma inverkan har också
organiskt material som konkurrerar med fosforn om samma
bindningsytor och på så sätt försvagar fosforns bindningsstyrka.
Risken för fosforbelastning
i vattendrag hör samman med
Fosfor binds på jordpartiklarnas ytor. När växten tar upp fosfor från markvattnet frigörs
det i stället ny fosfor från jordpartiklarnas ytor för att balansera upp förändringen.
erosion. Orsaken är att de jord-
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partiklar som kommit ut i vattendraget överlåter
sin bundna fosfor i vattnet för att bevara fosforbalansen mellan markpartiklarna och det omgivande vattnet. Motverkande av erosion är därför
en väsentlig del av vattenskyddet.
Av förna uppstår humus

Ju bättre växterna växer desto mer förna lämnar
de kvar i marken. Förnan upprätthåller den mikrobiologiska aktiviteten som resulterar i att organiskt material återgår till ursprungsämnena, dvs.
koldioxid (CO2), vatten och oorganiska näringsämnen som växterna kan nyttja.
Allt organiskt material i marken är inte humus.
Bara en liten bråkdel av det organiska materialet blir råvara för humus. Humusbildningen är
mycket långsam, men slutprodukten ytterst hållbar. Dess halveringstid kan rentav vara tusen år.

E

Humus – jordmånens mångsysslare

Den mycket långsamma nedbrytningen av egentlig humus beror på dess invecklade uppbyggnad.
Därför har mikroberna inte riktigt lärt sig att
bryta ner den. Dagens vetenskap förmår identifiera enbart fraktioner av humus som sönderdelats kemiskt på olika sätt.
Den viktigaste egenskapen hos humus med
tanke på näringshushållningen är dess ytladdning
som beror på pH och således går att påverka.
Ju högre markens pH är desto enklare överlåter
humus vätejoner (H+) från sina organiska grupper för att neutraliseras av kalkningsämnets anjoner (karbonat eller OH-). På så sätt uppstår en
negativ laddning på ytan av humus och där binds
näringskatjoner (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+ osv.)
genom elektrisk dragningskraft i så kallad utbytbar form. Då är de användbara för växten, men
skyddade mot utlakning.
Bindning av atmosfärens kvävgas
kräver gott marktillstånd

Baljväxterna utgör ett undantag från andra växter i det avseendet att de kan tillgodose sitt kvävebehov genom att binda kvävgas (N2) från atmosfären. Bakterierna som lever i deras rotknölar kan
med hjälp av sina enzymer bryta sönder den starka
trippelbindningen i N2 och omvandla kvävet till
ammonium (2 NH4+). I gentjänst får de assimileringsprodukter som energikälla av sin värdväxt.
Bindning av atmosfärens kvävgas (N2) förutsätter att marken är porös och kalkningssituationen god. Vid bindningsprocessen behövs molybden (Mo) som i marken uppför sig på samma sätt
som fosfor. Liksom fosfat binds också molybdat i
en för växterna svårtillgänglig form i sur jord, vilket försämrar kvävebindningens effekt.

hektar. Skördeökningen är värd 400 euro: en euro
ger alltså nästan 5 euro tillbaka.
När man beaktar vallfodrets inverkan vid
utfodringen blir avkastningen minst den dubbla.
Därmed blir meravkastningen 800 euro per hektar:
en extra euro till gödsling ger 10 euro tillbaka.

Större skörd sänker kostnaderna

Enligt ProAgrias Skiftesdatabank är produktionskostnaden för ensilage i genomsnitt 20 cent/kilo
torrsubstans. Produktionskostnaden kunde enkelt
sänkas till under 10 cent.
En höjning av vallens skördenivå med 2 000
kilo torrsubstans sänker produktionskostnaden
för ensilage med sex cent per kilo torrsubstans,
varvid den årliga utfodringskostnaden för en
mjölkko sjunker med 250 euro och för en kviga
med 80 euro. Resultatet blir att kostnaden för att
producera en liter mjölk sjunker med 4 cent och
kostnaden för att producera ett slaktkilo nötkött
sjunker med 40 cent.

Lönsamt att bladgödsla vallar

En höjning av vallens skördenivå med 2 000 kilo
torrsubstans sänker produktionskostnaden för ensilage med sex cent per kilo torrsubstans, varvid den
årliga utfodringskostnaden för en mjölkko sjunker
med 250 euro.

I Finland kan man åstadkomma en fyra tons
skördeökning inom gränserna för det nuvarande
miljöersättningssystemet och på så sätt minska
produktionskostnaderna för en liter mjölk med 8
cent och för nötkött med 80 cent.
Vallen belönar den som gödslar

För en två tons skördeökning behöver man öka
gödslingen med 200 kilo YaraMila som utöver
kväve också innehåller fosfor, kalium, svavel och
bor. Den här investeringen kostar 70 euro per

Med YaraVita-bladgödsling får man ännu bättre
resultat. En investering i YaraVita-bladgödsel kostar 5–20 euro per hektar och skörd. Skördeökningen varierar mellan 2 och 13 % och dess värde
från 60 till 160 euro per hektar. Att satsa en euro
ger 6–13 euro tillbaka.
Bladgödsling för att förbättra kvaliteten på
vallfoder leder ofta också till ansenliga förbättringar i utfodringen. Därför blir det 500–1 100
euro mer i plånboken per hektar beroende på
antalet behandlingar och tankblandningen. I
bästa fall ger en euro 23 euro tillbaka.
Ny attityd behövs

– Odlaren bör se på vallgödslingen som en investering och inte som en obligatorisk kostnad. Det
är helt fel tankesätt att bara stirra på gödselräkningens slutsumma. Med de här villkoren i miljöersättningssystemet och nitratdirektivet kan inte
en enda vallodlare göra förlust med sina inköp av
gödselmedel. Det här förutsätter naturligtvis ett
balanserat näringsinnehåll i valet av gödselmedel.
Rätt inställning till gödsling inom vallproduktionen är följande: tusen euro på gödselräkningen
ger via utfodringseffekten minst tio tusen i plånboken, slår Toivakka fast.

Nurmi 2017 – Vall 2017 sammankallar framtidens gårdar
Evenemanget Nurmi 2017 – Vall 2017 anordnas
på PowerPark i Härmä 3.8.2017 i förnyad form.
Huvudarrangörer för evenemanget är tillsammans
med Yara Hankkija, K-lantbruk, Turun Konekeskus,
NHK-Keskus, Viljelijän Berner, Valio, Atria, Elho,
Junkkari, Käytännön Maamies och PowerPark.
Nurmi 2017 är ett evenemang för alla vallgårdar.
I programmet ingår en brett upplagd presentation
av gödsling och sorter av både vallar och spannmål
som kan ses på försökrutorna. På arbetsdemonstrationerna visar landets ledande maskinfirmor upp
de senaste nyheterna för publiken. Alla aktörer i
livsmedelskedjan deltar i evenemanget med en presentation av nyckelfaktorerna bakom en en effektiv
vallkedja, från jord till bord.
Utställningscheferna för Nurmi 2017 Stefan
Dahlvik och Ilkka Mustonen säger att det nya
konceptet är ett viktigt framsteg i evenemangets

historia. “Gårdarnas kravnivå växer, och nya Nurmi
2017 kommer inte att lämna någon oberörd, alla
nyheter inom lantbruksbranschen är nämligen på
plats i Härmä i augusti”, konstaterar Dahlvik och
Mustonen.
Härmä PowerPark ligger strategiskt mitt i en
viktig jordbruksknutpunkt, nära landsväg 19, och det
är lätt att ta sig hit från hela Finland. Carita Gill,
kommersiell direktör för PowerPark är glad över
den nya inmutningen. “Det är en heder för oss att
få vara med och ordna evenemanget Nurmi 2017
tillsammans med lantbruksbranschens viktiga aktörer, och vi ska göra allt för att gästerna ska njuta av
tillställningen”.
Till evenemanget väntas över 40 utställare som
har reserverats ett område i omedelbar närhet till
visningsrutorna och arbetsdemonstrationerna. Det
senaste vallevenemanget Nurmi 2015 lockade runt

5 000 jordbruksproffs med
intresse för vallodling. Med det förnyade konceptet
och ett ännu större
programutbud
väntas publiktillströmningen i år
bli ännu livligare.
“Vårt mål är att
locka rejält över 5 000 besökare, och det kommer
att lyckas”, konstaterar Dahlvik och Mustonen.

Läs mera:
yara.fi/nurmi2017
och följ med #sadostamittaa på some
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Tunnelodling ger
tidigare och större bärskörd
Den största fördelen med tunnelodling är odlingssäkerheten. Skördeperioden är också
lång, den börjar tidigare och
slutar senare än på friland.
Genom sortval och anpassning av skördetiden kan skördeperioden förlängas ytterligare. Balanserad gödsling ger
stor och högklassig skörd.

På Lahden Tila i Fredrikshamn odlas hallon i tre tunnlar.

å Helena och Juha Poikelas gård i
Fredrikshamn har tunnelodlingen helt
och hållet ersatt odlingen av hallon på
friland. På gården Lahden Tila odlas
hallon i tre olika tunnlar på totalt 2 500 m2. Gården har odlat jordgubbar i 30 år och hallon i mer
än 15 år. Man har tidigare också fött upp smågrisar på gården.
– Tunnelodling har varit ett intressant och bra
val. Vid odling i tunnel kan man uppnå hektarskördar på 25 000–30 000 kilo hallon när en bra
hallonskörd på friland är ungefär 5 000 kilo per
hektar, berättar Juha Poikela.
En fördel med tunnelhallon är också bra kvalitet och hållbarhet eftersom växtbeståndet är
skyddat mot väderpåverkan. På motsvarande
sätt är frilandsodling av hallon mer inexakt och
mekaniserad. Vid tunnelodling kan små fel orsaka
stora förluster. För att få en bra skörd måste alla
pusselbitar falla på plats.

mängder åt gången. Till exempel vid midsommar
får hallonen tre bevattningsgödslingar om dagen
genom droppbevattningen.
– Tunnelodling kräver daglig tillsyn. Automatiken är till bra hjälp vid odlingen, men dess funktion måste kontrolleras fortlöpande, preciserar
den unga husbonden Vesa Poikela.
I tillsynen ingår till exempel att kontrollera att
pressvätskan och bevattningsvattnet har rätt pH
och ledningstal. Väderleksförhållandena och växtens utvecklingsstadium inverkar på bevattningsmängden och gödslingsnivån.
– Om det finns problem med växtens vattentillförsel blir skördeavkastningen och bärkvaliteten
lidande, säger Vesa.
Han berättar vidare att det också är en utmaning att hålla temperaturen på lämplig nivå, särskilt på våren när temperaturvariationerna är
stora. Om temperaturen stiger för högt kan växtbeståndet få skador som inte går att reparera.

Plantorna förnyas varje år

Gödselmedlen från Yara

Poikelas förnyar hallonplantorna varje år i torvkrukor. Plantor importeras till Finland från olika
håll i Europa, till Lahden Tila kommer plantorna
från Storbritannien. Gården odlar två huvudsorter, Glen Ample och Tulameen. Sorterna lämpar
sig väl för tunnelodling.
– De traditionella frilandssorterna som odlas i
Finland, som Muskoka, är inte lämpade för tunnelodling på grund av den låga skördepotentialen,
betonar Juha Poikela.
I en sju liters torvkruka växer två hallonskott.
Målet är att en kruka med två skott ska ge 3 kilo
hallon.

På Lahden Tila använder man YaraLiva och Ferticare, Krista och YaraVita-gödselmedel.
– Yaras gödselmedel har varit enkla att
använda och de fungerar bra vid intensiv odling,
slår Juha Poikela fast.
Gödselslagen och gödselmängderna varierar enligt växtens olika utvecklingsstadier. Till en
början, när växten producerar grönmassa, är förhållandet mellan kväve och kalium 1:1. I hallonets kartstadium är förhållandet 1:1,4. Vid balanserad gödsling är också spårämnena viktiga.
Till exempel för hallon är kalcium, bor och zink
näringsämnen som inverkar på skördens kvalitet
och hållbarhet.
På Lahden Tila har man använt enbart biologiskt växtskydd vid tunnelodlingen.
– Det har fungerat bra och vi har inte haft problem med skadedjur. Varje tunnel har en egen
humlekupa som sköter pollineringen. Vid sidan
av pollineringen sprider humlorna också biologiskt bekämpningsmedel mot gråmögel på hallonblommorna. De jobbar långa dagar, sju dagar i

P

Gödsling via droppbevattning

Bevattningsvattnet pumpas från en närbelägen
insjö. Humus putsas bort med hjälp av filter. Vid
droppbevattning måste munstyckena hållas rena
så att önskad vattenmängd obehindrat kan rinna
igenom.
Skotten får gödsling med bevattningsvattnet.
Bevattningen utförs flera gånger per dag, små
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veckan, berättar Juha.
Genom lämplig ventilation kan man stoppa
spridningen av växtsjukdomar såsom mjöldagg och gråmögel och förhindra överraskande
angrepp av skadeinsekter.
Lång skördeperiod

Skördeperiodens början bestäms av planteringstidpunkten. I bästa fall kan man genom senarelagda planteringar förlänga skördeperioden ända
fram till de första köldknäpparna. I år plockades
de första hallonen i början av juli och de sista den
10 september utan någon särskild anpassning av
skördetiden.
I odlingstunnlarna står stomkonstruktionen
och bevattningslinjerna kvar hela året. Plastbeklädnaden lyfts upp på våren och släpps ned på
hösten eftersom den lätta stomkonstruktionen
inte håller för snöns vikt under vintern. Redan
ett fem centimeters snötäcke på plastbeklädnaden
kan göra att konstruktionen rasar samman. Om
det plötsligt kommer snö måste snön genast tas
bort från plasten, t.o.m. mitt i natten.
På våren hålls tunnlarna för det mesta stängda
även om man jämnar ut värmetopparna genom
att öppna gaveldörrarna och sidoplasten. När
sommaren framskrider utökas ventilationen enligt
fukt- och värmeförhållandena. Under skördetiden
fungerar tunnelplasten främst som regnskydd så
att skörden inte far illa och bären går att plocka
oavsett väder.
– På friland orsakar regn under skördeperioden
både kvalitetsproblem och avbrott i leveranserna,
berättar Juha Poikela.
I Finland håller tunnelodlingen på att öka i
popularitet. I fjol omfattade tunnelodlingen cirka
20 hektar varav hälften var hallon.
Förutom tunnelhallon odlar Lahden Tila också
7 hektar frilandsjordgubbar samt färskärter. Det
finns planer på att börja med tunnelodling av
jordgubbar inom en nära framtid.
Text: Tuulikki Suihkonen
Foto: Coetus osk.

