
Anläggning av nollruta
Nollrutan bör placeras på ett område med jämn jordart. Den placeras naturligtvis inte där det fi nns 
risk för överlappning, och områden som riskerar att drabbas av översvämning bör också undvikas. 

Anmäl placering av rutorna
Placeringen rapporteras till er rådgivare eller till Olle Åkesson, olle.akesson@hushallningssallskapet.se. 
Enklast är det om ni skriver ner GPS-koordinaten för placeringen eller skickar in en karta där ni märkt 
ut var rutorna anlagts. GPS-koordinater hämtas enklast från eniro.se eller maps.google.com. Formatet 
skall vara t.ex. 58.383904, 13.438573. Om placering förändras gentemot den karta som upprättades 
vid planeringstillfället, kontakta er rådgivare.

Mätningen
Själva mätningen utförs då grödan är i DC 32-37, vilket kan infalla vid olika datum olika år. I höstsäd 
utförds mätningar normalt i slutet av maj. Inom några dagar efter mättillfället kommer mätvärdena 
vara bearbetade och resultatet klart. Då hör din rådgivare av sig för förmedling av resultatet och 
rådgivning kring detta. Vi ansvarar för att mätningen utförs vid rätt tidpunkt och att resultatet 
förmedlas till dig. Du ansvarar dock själv för att nollrutan är anlagd och uppmärkt enligt nedan. 

Höstsäd
I år mäter vi nollrutor i höstkorn, höstråg, 
höstvete och rågvete. Anläggningen utförs 
enligt nedan:
• Nollrutan placeras på en representativ 

plats, och platsen anges till oss genom 
GPS-koordinater. 

• För anläggning med centrifugalspridare 
används en presenning. Denna ska vid 
gödslingstillfället läggas ut på den plats i 
fältet där nollrutan placeras. Direkt efter 
utförd gödsling tas presenningen bort. 

• Vid anläggning med rampspridare är det 
bara att stänga av spridaren, eller en 
delsektion, för att skapa rutan. Nollrutan 
måste vara minst 6x4 m stor. 

• Nollrutan ska hållas ogödslad vid varje 
gödslingstillfälle fram till mätningen är 
utförd (ca slutet av maj).

• Nollrutan ska märkas upp med fl aggor 
enligt mallen nedan.

Vårsäd
I år mäter vi nollrutor i havre och vårkorn. 
Anläggningen utförs enligt nedan:
• Nollrutan placeras på en representativ 

plats, och platsen anges till oss genom 
GPS-koordinater. 

• Vid anläggning med kombisåmaskin 
måste gödselutmatningen stängas av där 
nollrutan ska ligga. Exakt hur detta kan 
göras varierar mellan såmaskiner. 

• För anläggning med centrifugalspridare 
används en presenning. Denna ska vid 
gödslingstillfället läggas ut på den plats i 
fältet där nollrutan placeras. Direkt efter 
utförd gödsling tas presenningen bort.

• Vid anläggning med rampspridare är det 
bara att stänga av spridaren, eller en 
delsektion, för att skapa rutan. Nollrutan 
måste vara minst 6x4 m stor. 

• Nollrutan ska hållas ogödslad vid varje 
gödslingstillfälle fram till mätningen är 
utförd (ca mitten av juni).

• Nollrutan ska märkas upp med fl aggor 
enligt mallen på nästa sida.



Stallgödsel
Där stallgödsel körs i växande gröda måste kväveeff ekten av denna utvärderas för att man i slutändan 
ska kunna använda nollrutans gödslingsrekommendation på ett tillfredsställande sätt. För att åstad-
komma detta anläggs två nollrutor intill varandra, där båda får 0 kg mineralgödsel. Stallgödseln tillförs 
sedan den ena rutan medan den andra får 0 kg stallgödsel. Se skiss nedan. 

Resultatet blir en helt ogödslad ruta och en med endast stallgödsel. Diff erensen i kväveupptag mellan 
dessa rutor används för att räkna fram kväveeff ekten av stallgödseln.

Utmärkning med fl aggor eller vimplar
För att nollrutan lätt ska gå att hitta vid varje gödslingstillfälle samt vid mättillfället ska rutorna märkas 
upp enligt följande:

Vi rekommenderar att fl aggorna placeras ut innan första gödslingstillfället
I höstsädesfälten bör de sättas ut så snart som möjligt. I vårsädesfälten rekommenderar vi att fl ag-
gorna placeras ut i samband med harvning. Det spar tid vid gödslingstillfället och minskar risken att 
det glöms av.

Lycka till med gödslingen!

Hushållningssällskapet Skaraborg
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara | Telefon 0511-248 00 | www.hushallningssallskapet.se
Vi har kompetens inom lantbruk, landsbygd och miljö. Vi bedriver försöks- och utvecklingsverksamhet 
vilket bidrar till att vi alltid kan ge våra kunder den senaste kunskapen. Vår rådgivning är fristående, 
det vill säga helt fri från kommersiella och partipolitiska intressen. 

0 Mineralgödsel
0 Stallgödsel

0 Mineralgödsel
Fältgiva stallgödsel

Nollruta + 
stallgödsel
tre fl aggor i tre hörn

Vanlig nollruta
två fl aggor i diagonalt 
motstående hörn


