
 

Försök på Västankvarn 2016 
 

Bakgrund 

Vi ville undersöka effekten av flytande gödselmedlet PG 
Luomutuotto Vinass 3,5-0-7 samt jämföra vinassen med 
Perus Viljo 7-4-1 Rae, pelleterat gödselmedel baserat på 
benmjöl. 

Dessutom ville vi se om det finns skillnader mellan olika 
radavstånd samt jämföra System Cameleon och 
konventionell såmaskin, i detta fall en Tume med 
släpbillar. 

 

Försöksupplägg 

Försöket lades på Hemåker 1 på Västankvarn i tre 
upprepningar med 20m mellan upprepningarna. Rutorna 
var 8m breda och 10m långa. Åkern var plöjd och harvad. 
Enligt markkarteringen var värdena i jorden 
tillfredställande. Se nedan 

 

 

 

Provrutorna lades enligt följande: 

 Västankvarns Tume såmaskin 12,5 cm ogödslat 

 Västankvarns Tume såmaskin 12,5cm gödslat max giva Viljo 
med såmaskinen + ytspridning resten 

 System Cameleon 25cm ogödslat+radhackat 

 System Cameleon 25cm band ogödslat 

 System Camelon 25cm gödslat med vinass, inmyllat max giva + 
radhackat 

 System Cameleon 25cm gödslat Viljo, inmyllat max giva ca 
1000kg/ha+ radhackat 

 



20.5 

 Myllades Vinass, 2,3ton/ha, totalkväve 84kg/ha 

 Tume leden såddes och max giva gödsel 500kg/ha 
myllades via gödselbillarna i samband med sådden 
totalkväve 35kg/ha 

 

21.5 

 Myllades Viljo gödsel med Cameleons max giva, 
1070kg/ha, totalkväve 74,9kg/ha 

 Såddes System Cameleon leden 

 

14.6 

 Tilläggsgödslades Cameleon leden med 170kg/ha och 
Tume leden med 700kg/ha för att motsvara 
totalkvävet 84kg/ha som Vinassen innehöll. 
Gödslingen gjordes som ytgödsling. 

29.6 

 Radhackades Cameleon leden  

 

1.9 

 Tröskades och analyserades provrutorna av försökspersonalen på Västankvarn med tröska avsedd för 
ändamålet.  

Resultat av försöket 
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Pargas Gårds analys av försöket 

 

Jämförande av olika gödselmedels effekt med olika typer av 
appliceringsmetoder. 

 Ur resultatet kan man konstatera att Vinassen höjde skörden 
på Cameleon leden med 25cm radavstånd med 1625kg/ha 

Med att mylla in maxgiva Viljo 1070kg/ha med Cameleon och 
ytsprida 130kg/ha fick vi en skördeökning på 1493kg/ha 

Med att kombi så 500kg/ha Viljo med Tume på 12,5cm 
radavstånd och sedan ytsprida resten 700kg/ha kunde vi höja 
skörden med 653kg/ha. Man bör observera att om man vill 
jämföra Tume med Cameleon så gav det ogödslade Tume ledet 
537kg/ha högre skörd än Cameleon på 25cm radavstånd. Se 
orsaker till detta i jämförelse av radavstånd längre ned. 

Den stora skillnaden mellan dessa försöksled är att vinassen 
myllades in i jorden och fanns tillgänglig för växterna genast. 
Viljon myllades också i Cameleon ledet till största del 
1070kg/ha ned till djupet medan en bråkdel 130kg/ha ytspreds 
(för att få samma kvävegiva som vinassen). Tume ledet 
däremot skiljer sig så att under hälften, 500kg/ha av givan 
kunde myllas på rätt plats med merparten 700kg/ha ytpreds. 
Detta medför att stor del av Viljon blev på ytan. Det regnade 
mycket efter att Viljon ytspreds vilket ökade markant 
chanserna för Viljon att nå rötterna. Skulle det ha varit torrare 
skulle skördeökningen antagligen ha varit mindre. Man kan 
konstatera att det är viktigt att få gödsel myllat för att få bra 
effekt och det klarar System Cameleon bra, både med flytande 
och fasta pelleterade gödselmedel. 

 

Jämförele av olika radavstånd 

Vi jämförde 12,5cm, 25cm och bandsått (nästan bredspritt). 
Denna jämförelse kunde göras i de ogödslade leden. Trenden 
var tydlig. Ju bredare radavstånd desto sämre skörd då 
näringstillgången var begränsad. 25cm gav 2213kg/ha, 12,5 gav 
2750kg/ha och bandsått 4070kg/ha.  

I slutskedet at försöket då spannmålen mognade fick vi ett 
problem som syns i resultaten. Mårdhundar började äta i 
havrebestånden och främst leden med större radavstånd, dålig 
växt och låga bestånd var utsatta. Cameleon ledet på 25cm, 
ogödslat led mest och även de gödslade leden med 25cm 
radavstånd. Tume leden var tätare och på det viset litet mer 
skyddade och bandsådda leden hade just inga skador att tala 
om. Detta är viktigt att komma ihåg då man jämför resultaten.  

 

Slutkommentar 

Försöket gav en tydlig bild att myllning av gödselmedel ger en 
bättre avkastning. Skillnaden mellan Vinass och Viljo var så små att man inte kan säga vilket som ger bättre 
avkastning. Mårdhundsproblemet snedvrider resultatet till förmån för bandsådd, så helt ristat i sten är det inte. 
Uppfattningen under växtperioden var att de gödslade leden skulle ge en bättre skörd än bandsådda ledet och vi 
tror att resultatet skulle ha varit detta utan mårdhundar. 



Jämförelsen av radavstånd kan man inte dra några andra slutsatser än att vid näringsbrist är det viktigt att 
plantorna får levnadsutrymme och kan bättre utnyttja näringen som finns. Problemet med mårdhundar gör att 
resultatet bara visar trenden. Vi kan också dra den slutsatsen då vi jämför de gödslade leden med Tume 12,5cm 
och Cameleon 25cm att finns det näring att tillgå är det ingen större skillnad i skörd mellan olika radavstånd. 
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