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Demonstrationsprojektet på Rådde gård har visat på små skillnader i vallens 
totalavkastning och klöverandel vid en jämförelse med olika storlekar på 
flytgödselekipage. Vallens totalavkastning mellan jämförda flytgödselekipage är mindre 
än 100 kg ts/ha vid aktuell däckstorlek och rampbredd. Störst betydelse har ”utan 
packning ” jämfört med ”packat spår”, 8-11 % mindre totalavkastning i ”packat spår”, 
planerad körning visar sig därmed ha större betydelse för vallavkastning än storlek på 
flytgödseltunna. Goda markförhållanden rådde vid vår- och sommarspridningen av 
flytgödsel i demonstrationsprojektet.  
 
Ingen ekonomisk skillnad finns mellan ekipagen, då vallskörden blev högre i ”spåren” 
för den lilla tunnan, men den stora tunnan gav lägre spridningskostnad samt mindre 
”packad yta” i fält. Beräkningar baseras på skördad mängd grönmassa, 
flytgödselekipagens utrustning, maskintaxor samt beräkning av kapacitet och totala 
körspår i fält, se beräkning bilaga 1. 
 
Flytgödselspridning vår och sommar på vallen    
    skörd 1-3 kg ts/ha 
12 m3-flytgödseltunna, 12,5 % packning av yta 10 100  
25 m3-flytgödseltunna, 10 % packning av yta 10 100 
Spridning av flytgödsel på vall under våren och till andraskörden har gett samma skördade 
mängd grönmassa per hektar för båda ekipagen vid körning rakt fram med aktuella 
rampbredder (12 m på den mindre och 16 m på den större) och däckstorlek (750 mm på 
mindre och 800 mm på större).  
 
Vallavkastning i ”packat spår” beroende på storlek på flytgödseltunna, utan packning 
jämfört med ”packat spår”, (alla observationer, vår o sommar eller sommar, med eller utan 
flytgödsel, tom eller full vagn) 
    rel. tal 
Utan packning   100 
12 m3-flytgödseltunna, ”packat spår”  92 
25 m3-flytgödseltunna, ”packat spår”  89 
 
Vallavkastning i ”packat spår” beroende på tom eller full flytgödseltunna, utan packning 
jämfört med ”packat spår”, (alla observationer, vår o sommar, sommar, med eller utan 
flytgödsel, 12 eller 25 kbm) 
    rel. tal 
Utan packning   100 
Tom vagn, ”packat spår”   92 
Full vagn, ”packat spår”   89 
 
Vallavkastning beroende på tillförsel av flytgödsel och/eller handelsgödsel 
  rel. tal utan pack. ”packat spår” 
Handelsgödsel  100 100 
Flytgödsel o handelsgödsel 91 87 
I ”packat spår” har flytgödsel haft sämre effekt eller gett mer brännskador på vallen än utan 
packning, i jämförelse mellan enbart handelsgödsel eller kombination handelsgödsel och 
flytgödsel. 
 
 
 



 
Röd- och vitklöverandel vid vallskördar 

Markpackning klöverandel 
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Figur 1. Klöverandel vid skörd, vall 1, enligt ledvis botanisk analys, förklaring till leden finns 
under demonstrationsled 
 
Av den botaniska analysen går inte att dra några slutsatser att packning från en större 
flytgödseltunna skulle påverka klöverandelen mer än en mindre flytgödseltunna. Vid den 
okulära bedömningen av klöverandel vid skördarna bedömdes inga stora variationer leden 
emellan. 
 
 

Syfte  
Syftet med demonstrationsprojektet är att undersöka hur vallens avkastning och botaniska 
sammansättning påverkas av packning vid flytgödselspridning, beroende på storleken av 
lassvikter och antal spridningstillfällen.  
 
 

Genomförande 
Demonstrationsplatsen anlades under 2008 med insådd i havre till tröskning. 
Vallfröblandningen var SW348 Flora (timotej, ängssvingel, engelskt rajgräs, röd- och 
vitklöver). Jordarten är måttlig mullhaltig moränmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Demonstrationsled 
Aa   Utan packning, utan flytgödsel 
Ba1  Packning med 12 m3 vår och till 2:a skörd, utan flytgödsel, tom vagn  
Ba2  Packning med 12 m3 vår och till 2:a skörd, utan flytgödsel, full vagn  
Ca1  Packning med 25 m3 vår och till 2:a skörd, utan flytgödsel, tom vagn  
Ca2  Packning med 25 m3 vår och till 2:a skörd, utan flytgödsel, full vagn  
 
Ab   Utan packning, med flytgödsel  
Bb1  Packning med 12 m3 vår och till 2:a skörd, med flytgödsel, tom vagn  
Bb2  Packning med 12 m3 vår och till 2:a skörd, med flytgödsel, full vagn  
Cb1  Packning med 25 m3 vår och till 2:a skörd, med flytgödsel, tom vagn  
Cb2  Packning med 25 m3 vår och till 2:a skörd, med flytgödsel, full vagn  
Db1  Packning med 12 m3 till 2:a skörd, med flytgödsel, tom vagn  
Db2  Packning med 12 m3 till 2:a skörd, med flytgödsel, full vagn  
Eb1  Packning med 25 m3 till 2:a skörd, med flytgödsel, tom vagn  
Eb2  Packning med 25 m3 till 2:a skörd, med flytgödsel, full vagn  
 
Packning 2009  
Packning har skett med spår intill spår för att få en helt packad skördeyta. Körningen vid 
packning har varit längs med skördeytan.  
Datum för packning; 
vår 20 april led B-C,  
till andraskörd 15 juni led B-E 
 
Packningsekipage 
Led; B & D 12 m3 
Valtra 170, Star 1300 boggi, pumpkran, 12 m ramp 
Framdäck   Firestone Maxi Traction 600/65 R28 0,8 bar 
Bakdäck   Firestone Maxi Traction 710/70 R38 1,2 bar 
Tunna  Twin Radial 750/60 R30,5 1,1 bar 
Vikt tom vagn  17 600 kg  
Vikt full vagn 28 600 kg 
Packad yta  12,5 % (2*750 mm/12 m ramp) vid körning rakt fram 
 
Led; C & E 25 m3 
John Deere 8530, Samson PG25 trippelboggi, pumpkran, 16 m ramp 
Framdäck  Trelleborg TM900 High power 600/70 R30 1,6 bar 
Bakdäck  Trelleborg TM900 High power 710/70 R42 1,6 bar 
Tunna  Nokia ELS Radial implement 800/50 R34 2,2 bar 
Vikt tom vagn 24 000 kg 
Vikt full vagn 49 000 kg 
Packad yta  10 % (2*800 mm/16 m ramp) vid körning rakt fram 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gödsling 2009 Aa-Ca2  Ab-Eb2 
vår  Utan flytgödsel Med flytgödsel 
20/4 Flytgödsel 0  25 ton/ha 
21/4 PK 7-25  250 kg/ha  0 
24/4 Axan  260 kg/ha  120 kg/ha 
till andraskörd 
15/6 Flytgödsel 0  25 ton/ha   
16/6 Kalisalt  138 kg/ha  0 
16/6 Axan  220 kg/ha  120 kg/ha 
till tredjeskörd 
24/7 NK 20:15 150 kg/ha  150 kg/ha 
Fosfor, kg/ha  18  23 
Kalium, kg/ha 130  133 
Kväve; målet har varit att gödsla med 160 kg kväve per hektar (70+60+30). Flytgödseln 
beräknat 70 % vår och 50 % sommar av ammoniumkvävet som kväveffekt och kompletterat 
med Axan, se ovan.    
 

Resultat 2009  
Tabell 1. Avkastning kg ts/ha ”spår” (sk1-sk3, totalt) 
Observera att avkastningen avser skördad mängd i ”packat spår”, förutom leden utan 
packning.  
         

         

 Total  1:a  2:a  3:e  

 Skörd  Skörd  Skörd  Skörd  

   9 juni  22 juli  25 sept  

 kg ts per  kg ts per  kg ts per  kg ts per  

Försöksled ha ”spår” rel ha ”spår” rel ha ”spår” rel ha ”spår” rel 

Utan flytgödsel         

Utan packning  11180 100 5155 100 3559 100 2466 100 

12 m3 vår & sommar, tom vagn 10526 94 4765 92 3379 95 2382 97 

12 m3 vår & sommar, full vagn  10480 94 4759 92 3325 93 2396 97 

25 m3 vår & sommar, tom vagn  10336 92 4781 93 3153 89 2402 97 

25 m3 vår & sommar, full vagn  10209 91 4896 95 2972 84 2340 95 

         

Med flytgödsel         

Utan packning 10212 100 4445 100 3127 100 2640 100 

12 m3 vår & sommar, tom vagn 9409 92 4082 92 2809 90 2517 95 

12 m3 vår & sommar, full vagn  9029 88 3884 87 2633 84 2512 95 

25 m3 vår & sommar, tom vagn  8849 87 3851 87 2487 80 2510 95 

25 m3 vår & sommar, full vagn  8871 87 3796 85 2379 76 2697 102 

12 m3 sommar, tom vagn 10004 98 4500  2900 93 2604 99 

12 m3 sommar, full vagn  9517 93 4262  2673 85 2582 98 

25 m3 sommar, tom vagn  10088 99 4573  2851 91 2663 101 

25 m3 sommar, full vagn  9153 90 4259  2359 75 2536 96 
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Figur 2. Totalskörd vall 1 (sk1-sk3), avkastning kg ts/ha ”spår” 
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Figur 3. Ingen tillförd flytgödsel, avkastning vid skörd, kg ts/ha ”spår” 
 



Skördar med flytgödsel
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Figur 4. Flytgödsel 25 ton/ha vår och sommar, avkastning vid skörd, kg ts/ha ”spår” 
 
 
 
Bild 1. Flytgödselspridning våren, ”packat spår” 

 
 
 



 
Bilaga 1. 
Ekonomisk jämförelse mellan flytgödseltunnor i projektet  
Markpackning och körskador av större flytgödseltunnor på vall 
 –demonstrationsprojekt på Rådde gård 
         

Grunddata        

Areal  3 ha      

Vallvärde  1,5 kr/kg ts      

Flytgödsel 25 ton/ha      

         

Maskintyp        

Tankvolym  12,5 m
3
  25 m

3
  

Arbetsbredd  12 m  16 m  

Däcksbredd  750 mm  800 mm  

Kostnad    850 kr/tim  1500 kr/tim  

Kapacitet   50 m
3
/tim  100 m

3
/tim  

         

Körsträcka  2500 m  1875 m  

Vändning 20 % 500 m  375 m  

In/ut 100 m/lass 600 m  300 m  

   3600 m  2550 m  

         

Packad yta  5400 kvm  4080 kvm  

         

Avkastning        

Opackad yta  10212 kg ts/ha  10212 kg ts/ha  

Packad yta  9219 kg ts/ha  8860 kg ts/ha  

         

Avkastning  10033 kg ts/ha  10028 kg ts/ha  

Skillnad      -5 kg ts/ha  

Relativt tal  100   99,9   

         

Kostnad spridning  17,0 kr/m
3
  15,0 kr/m

3
  

         
Vallvärde minus 
spridningskostnad 14625 kr/ha  14667 kr/ha  

Skillnad      42 kr/ha  

Relativt tal  100   100,3   

         

 


