
1981:3 

MARKKARTERING l SKDGSPlANTSKDlDR 
Genom markanalys kan man bestämma en jords egenskaper och med ledning av 

detta odlingsvärde t och gödslingsbehovet . Här redovisas analysmetode r och 

några riktvärden. 
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Framtidens analysme t od? 

MARKEGENSKAPER 

Vi kan skilja mellan fysikaliska och 
kemiska egenskaper, som båda påver
kar jordens lämpl ighet som växtplats 
i olika avseenden. 

En jords fysikaliska egenskaper är 
r elativt stabila och bestämmande för 

aggr egatbildning och porför delning , 
vi l ka reglerar fördelningen vatten 
- luft i marken . Aktue lla analyser 
är exempelvis bestämning av jo r dart 
(siktkurva) , volymvikt, vattenhål
lande förmåga , genomsläpplighet, 
porvolym och por fö r delning . 
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De kemiska egenskaperna ger ett ut
tryck för en jords förmåga att leve
rera växtnäringsämnen. Halterna 
varierar med årstid, årsmån och 
gödsling. De ar således betydligt 
labilare än jordens fysikaliska 
egenskaper . En mycket ingående 
undersökning av en jord kan omfat ta 
bestämning av basutbyteskapacitet, 
basmättnadsgrad, pH-värde, lednings
tal, halten makro- och mikroelement, 
kvävefraktioner och mullhalt. Analy
serna bör syfta till en bedömning av 
det aktuella näringstillstAndet 
och jordens leveransförmåga på 
sikt. 

PLANTSKOLEJORDEN 

Plantskolor för barrotsodling är i 
regel placerade på sand- eller mo
jordar, vars egenskaper är väl 
kända. Basutbyteskapaciteten i mine
ralsubstansen är låg och även mull
halten är i regel låg. Vattenhållan
de förmågan är låg för sandjordar, 
god tagbar f'ör moj ordar . Detta sam
mantaget innebär, att buffringsför
mågan för växtnäri ngsämnen är liten , 
så att ganska små givor av gödselme
del, särskilt kvävegödselmedel, kan 
ge höga saltkoncentra tione r i mark
vätskan med åtföljande rotskador. 
Genom det ringa näringsförrådet kan 
å andra sidan näringsbrist snabbt 
uppkomma under den livligaste till
växtperioden. Balansen mellan de 
olika växtnäringsämnena blir också 
svår att upprätthålla. 
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Fig 1 • Rotskador på grund av höga 
saltkoncentrationer i markvätskan. 

KONTROLL A V V ÅXTNÅRINGSTILLST ÅND 

Här behandlas två analysmetoder, AL
metoden och Spurway-analysen. 

Med AL-metoden erhålls uppgifter om 
jordens sammansättning och om dess 
i nnehåll av lätt- och svårlösliga 
nar1ngsämnen (dock ej kväve). Den 
ger uppgifter om näringstillgången 
på längre sikt och anses vara 
den mer hel täckande metoden av de 
två. 

Spurway-analysen är lättare att ut
föra, men lämnar bara upplysningar 
om jordens innehåll av lättlösliga, 
direkt tillgängliga näringsämnen 
En gödsling avspeglas därför ganska 
starkt i resultaten. 

Med hänsyn till ovannämnda fakta bör 
en kontroll av växtnäringstillstån
det i plantskolorna starta med en 
grund läggande undersökning enligt 
AL-metoden. Undersökningen bör om
fatta jordart, mullhalt, pH-värde, 
lättlöslig fosfor (P-AL), lättlös
l igt kalium (K-AL), lättlösligt mag
nesium (Mg-AL), eventuell t lättlös
l igt kalcium (Ca-AL), förråd av fos
for och kalium (P och K-HCL), mikro
element (Cu, B, Mn) samt möjligen 
totalkväve. (Kol/kvävekvoten säger 
nämligen en del om mullens kvävele
veransförmåga.) 

Man bör sedan med AL-metoden kon
trollera förändringarna i växtnä
ringstills tÄnde t å t mins ton e vartan
nat år genom bestämning av pH-värde, 
lättlösligt fosfor, kalium och mag
nesium samt eventuell t lednings tal. 
Proven bör tas på våren f'öre göds
ling. 

AL-metoden användes i vårt land som 
officiell markkarteringsmetod. 

Inom trädgårdsnäringen har Spurway
metoden vunnit allmänt erkännande . 
Metoden användes särskilt f'ör löpan
de kontroll av de direkt tillgängli
ga växtnäringsämnena i växthusbäd
dar, där de höga halterna kräver 
täta analyser , en gång per vecka 
e ller varannan vecka . Även i skogs
plantskolor kan Spurway- analysen 
utföras under säsongen. Spurway-ana
lysen är en driftsanalys och kan 
sägas komplettera AL-metoden, som 
framförallt är avsedd f'ör mer grund
läggande analyser. 



För provtagning gäller som ett abso
lut villkor att provet skall vara 
representativt (se nedanstående 
figur), dvs den lilla mängd jord som 
används till analys skall till sin 
sammansättning vara identisk med 
jorden på provtagningsytan. Lämpliga 
provtagningsytor för ett prov kan 
vara exempelvis området för en år
gång plantor . Detaljerade provtag
nings regler ryms inte inom denna 
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korta översikt men en gyllene regel 
är att före provtagningen ta kontakt 
med laboratoriet och diskutera prov
tagning, analyser och framför all t 
existerande växtnäringsproblem . 

Bland existerande jordlaboratorier 
kan bl a nämnas SLL i Uppsala och 
Umeå, lantbrukskemiska laboratori
erna i Skara, Kristianstad och 
Visby. 

En förstorad provpunkt 
• ,. o 

VarJe prov bestar av 
7 - 10 delprov f r ån 
proVIJunkten 

Systematisk provtagning med 1 prov per ha . Skissen Vlsar 
l ämplig fördelning av proVIJunkterna. 

TOLKNING A V RESULT AT 

Det analysbevis , som erhålles från 
l aboratoriet, innehåller en samling 
siffervärden , vilka i och för sig ej 
ger någon ledning för fastställande 
av gödslingsbehovet . Analys värdena 
måste utvärderas , dvs jämföras med 

värden erhållna genom j ordanalyser 
från kärl- och fältförsök . Med led
ning av dessa resultat kan sedan 
gödselgivorna beräknas. Observe ra 
att AL-metoden deklarerar sina vär
den i mg/1 00 g jord. Med Spurway
metoden anges värdena i mg/l jo rd. 

Tyvärr existerar det ganska få försök, som siktar på en utvärdering av ana
lystal för skogsplantskol or men följande tabeller kan ge viss ledning. 

AL-metoden 

Tabell 1. Riktvärden fö r AL-metoden (för mineraljord med 
volymvi kt 1.25 kg/l jord) . 

mullhalt 

pH-värde 

fosfor (P- AL) 

kalium (K-AL) 

ca 5 % 
5 .0 - 6 . 5 

ej under 4 . 0 mg/100 g 

7 - 1 O mg/ 100 g 

magnesium (Mg- AL) ej under 2 . 0 mg/100 g 

kvoten K-AL/Mg-AL 1 - 2 

l edningstal 

koppar (Cu) 

bor (B) 

mangan (Mn) 

ej over 4 mS 

ej under 8 mg/kg jord 

ca 1 mg/kg jord 

ej under 2 . 5 mg/kg jord 

ej under 3 . 5 % 
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Hal t e r , understigande dessa värden , 
indikerar behov av gödsling . Kom 
dock ihåg, att det inte går at t i 
ett steg gödsla upp en jo r d till ett 
högre analys tal. En Al- enhet ( 1 
mg/ kg jor d) motsvarar 25 kg P, K, Ca 
el l e r Mg per hektar. Gödselgiv o rna 
bör vara måttliga även ur den syn
punkt en at t höga givor lätt orsaka r 
skadliga sal t koncentrationer . Alltså 
smli men täta givor eventuell t som 
tillsatser i bevattningsvattnet . 

Spurway- metoden 

Några rörsök som visar på lämpl iga 
r iktvär den för Spurway- metoden finns 
ej . De här redovisade riktvärdena 
från AB Lennart Månsson i Helsing
borg grundar sig på lång pr aktisk 
e rfarenhet och ha r visat sig fungera 
väl. 

Tabellens värden ä r tillämpbara rör 
frilandsplantskolor med genomslä pp
liga jordar. En Spurway- enhet (mg/l 
jord) motsvarar 2 kg näringsämne per 
ha. Observera att detta värde gäller 
endast för od ling på friland . Gene
rellt gäller att ju mer vatten 
odlingssubstratet håller desto högre 
kan r iktvärdena vara . Detta i nnebär 
att om Spurway-analysen används rör 

analys av odlingstorv kan vä rdena få 
vara 3- 4 ggr högre än i tabellen 
under rörutsättning att vattenhalten 
är nära råltkapacitet . 

Tabell 2 . Riktvä r den rör Spurway
metoden (medelvärd en fö r fri lands
j ordar) 

Kväve 30 - 40 mg/l jord 
Fosfor 30 - 60 mg/l 
Kalium 70 - 90 mg/ l 
Magnesium 40 - 60 mg/ l 
Svavel 20 - 30 mg/ l 
Kalcium 250 500 mg/ l 
Mangan 4 - 8 mg/ l 
Natrium < 30 mg/ l 
Klor < 20 mg/ l 20 

SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis bör sägas , att 
underlaget rör utvärdering av analy
ser i skogsplantskolo r är ganska 
magert. Ett bättre utnyttjande av 
befintligt försöksmaterial vore 
önskvärt , men under tiden kan e r fa 
r enheter från jo rdbrukets rörsöks
verksamhet ge en viss grund för 
gödslingsrådgivning pli gr undval av 
jordanalys er . 

Författare t ill artikeln 
är Erik Jonsson , Statens 
Lantbrukskemiska Labo r ato 
r ium . För mer information , 
ring honom gärna : SLL , 
Uppsala , tel 0 18-10 20 20 
ankn 1511. 
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