
 

Gödslingsförsök på Pargas Gård 2016 
 

Faktaruta 

 Förfrukter höstråg 2015, blålucern vall 2014, blålucern 
vall 2013 

 Plöjt, harvat och sått i rad (radavstånd 25cm) 
13.9.2015 

 Sort: Reetta höstråg 

 Gödslat med nöt fast gödsel 25.8.2015 före plöjning 
(tot N 79,5kg, lösl. N 6,45kg, C/N 17,7) 

 Myllat vinass 24.4.2016 (tot N 75,6, lösl N 44,7 C/N 5), 
anlade nollruta för försöket. 

 Radhackat 19.5.2016 

 Skördat 19.8.2016 försöksrutorna, 1,25m x 4m och 
analyserat på Västankvarn försöksgård. 

 

Resultat 

Nollruta  Gödslad ruta  

Skörd = 2634kg/ha Skörd = 4021kg/ha 

Protein = 9,2  Protein = 9,3 

HL vikt = 75,3  HL vikt = 76,1 

 

Analys 

Eftersom förfrukten var höstråg med bra skörd, över 
4000kg/ha år 2015 efter blålucern kunde vi anta att kvävet från 
blålucernen var så gott som förbrukat år 2015. Med att gödsla 
med nötfast gödsel på hösten kunde vi säkerställa en liten 
skörd. Problemet är att kol/kväve kvoten är väldigt hög på 
fastgödseln och kväve mineraliseringen kan ta lång tid på våren 
då växten behöver som mest. Med detta i tankarna visste vi att 
tillskottskväve på våren var viktigt för att lyckas. PG 
Luomutuotto Vinassen har låg kol/kväve kvot som gör att 
växterna snabbt drar nytta av den. Vi myllade vinassen mellan 
raderna så tidigt vi kunde, den 24.4.2016 och anlade 
försöksrutorna. Vinassen innehåller också rikligt med kalium 
och fosfor fick vi med nötfastgödseln. 

Under hela växtperioden såg vi stor skillnad i färg, växtlighetens 
längd samt kärnantal och -storlek mellan försöksrutorna. 
Skörden klipptes med sax från 1,25m x 4m stora försöksrutor 
och tröskades och analyserades på Västankvarn försöksgård. 
Skördeskillnaden var hela 1387kg/ha. Det fanns även en liten 
skillnad i protein och HL vikt till fördel för den gödslade rutan. 
Falltal mättes ej. Skörden korrigerades med tanke på 
spårmarkeringen som lämnades vid sådden. 



Detta försök är inte officiellt anlagt och är därför inte helt 
exakt, men ger en god fingervisning av PG Luomutuotto 
Systemets positiva verkan. Att mylla in gödsel som vinass 
mellan raderna samtidigt som man luckrar och får ner syre i 
jorden ger effekt. Luckringen sätter fart på mineraliseringen 
och kvävet blir fort tillgängligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


