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Jodkultur er en gomrnel

vitrenskoP

Jordkultur er en gammel kunst eller vitenskap. Da de første kulturfolk dukket fram av historiens grålys ved de store elvene i MidtØsten, tndia og China, var nettopp deres jordkultur en grunnleggende forutsetning for all annen kultur.
Deres omfattende systemer for vatning og drenering, Samt elvenes
årlige tilførsel av plantenæring, la grunnlaget for en konsentrert
matforsyning, og dermed for framvekst av menneskelig sivilisasjon i
sine mange forgreininger.

Men historien kan også fortelle om tilbakeslag . sivilasjoner gikk
under, og fruktbare landområder blomstret av. Når urbanisering og
forfinelse gikk for langt, tapte mennesket sansen for sin sammenheng
med naturen. Grøfter og kanaler auret igjen, slik at ørken og SUmper atter kunne bre seg over gammel kulturjord'
Men det er lenge siden de skjøre kulturene steg og falt, og vi er på
mange vis kommet lengre nå. Likevel befinner vi oss kanskje iden
Samme verden, hvor jordas kulturtilstand er av grunnleggende
betydning for all annen menneskelig virksomhet.

Når vi i dag tror oss mer eller mindre frigjort fra jordas fruktbarhet, er det fordi vi ennå kan nyte godene av oversjøiske arealer
som i relativt ny tid er kastet inn på markedet. Og vår teknologi
har gitt oss en tidsbegrenset mulighet til isolasjon ilommer av
velstand, mens verden for øvrig er Preget av nød.
Denne vår teknisk pregede vetstand har for en tid fått oss til å
glemme historien og vår avhengighet av jorda. Men dette er nok
dessverre bare en folkelig illusjon. Vi har fått et pusterom og en
frist. Vi har en del kunnskap om de fleste prosesser inatur og
historie. På denne bakgrunn burde det være en sjølsagt plikt, også
for vår generasjon å sørge for at kulturjorda som livsgrunnlag for
planter og mennesker ikke blir vesentlig forringet.
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Denne jorda

er vokseplassen for plantene, - det medium
normalt skal utvikle seg i.

som plantene

er levende organismer, og som sådanne stiller de en rekke
krav til sitt miljø for at de skal kunne utvikles, trives og gi avling.
Plantene

Ved siden av klimavilkårene blir voksemediet jord den store hovedfaktor iplantenes miljø. Klima og jord er iutgangspunktet gitt, og
til sammen utgjør disse faktorene det en kan kalle naturgrunnlaget
for produksjonen. Men det er en vesensforskjell mellom faktorene
klima og jord. Klimaforholdene må vi ta som de er, men jordvilkårene
kan endres, - forbedres ved kulturtiltak, og svekkes eller ødelegges
ved forfall og ufornuftig bruk.

Bare god jordkultur
nok grovf6r.

gir

plantene gode produksjonsvilkår og Dagros
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Dersorn

vi ønsker å forbedre vår jordkultur må vi i prinsippet ta

utgangspunkt iplantenes krav. For idenne sammenheng er det alltid
plantene som har rett. På bakgrunn av de klima- og driftsforhold vi
arbeider under, får vi ineste omgang vurdere og prioritere de
kulturtiltak som lokalt har størst betydning, og videre drøfte hvordan tiltakene best mulig kan gjennomføres. Det er dette denne boka
primært tar sikte på.

i korthet at vi prøver å legge forholdene best mulig til rette, slik at de kulturplanter vi dyrker får
oppfylt flest mulig av sine krav til vekstmiljøet. Vi må søke kunnBegrepet jordkultur innebærer

skap om disse krav og oppfylle dem så langt det er mulig.

Dette hører til den biologiske virksomhet ibondens vide fagfelt, og
det er en side av faget som ide seinere år er blitt sterkt neglisjert.
løpet av de siste 20 år er bonden blitt meget dyktig som bedriftsøkonom og tekniker på bekostning av den biologiske og økologiske
sektor. Men hva gavner egentlig rasjonelle driftsopplegg og storartet
mekanisering dersom produksjonen på jorda svikter? Og en slik
produksjonsrnessig svikt ser vi idag et klart omriss av igrovfdrområdene langs kysten. Den samme tendensen har også etter hvert
gjort seg gjeldende i Trøndelags kornområder.
Avlingsutviklinga står ikke i forhold til innsatsen, og den sakker
akterut i forhold til områder av landet der jordkulturen holdes bedre
ved like.

I

som om vi ikke kjenner de faglige årsaker, og bøter på
skadene med økonomiske vinkemidler. Så lenge det går, er sjølvsagt
dette den behageligste måten å omgå problemet på. Men vi kan ikke
regne med at dette skal bli noen langvarig framtidspolitikk. Dessuten
vil enhver utsettelse av nødvendige jordkulturtiltak bare føre til
forverring av situasjonen. Og jo lengre vi venter med å rette opp
skjevhetene, jo tyngre og mer omfattende vil denne innsatsen bli.

Vi later

t'.-'-
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Lktorer

o1 l(LLtna
{a-lctorer

Grupper av vekstfaktorer som er avgjørende for avlingsnivået.
Utbedring av vekstfaktorene kan bare skje i pilens retning. lkke
motsatt.

Derfor vil det være klokt om en allerede nå begynner å tilrettelegge
drifta med sikte på bedre avlinger. Og da kan en ikke bare spørre
etter n'ye og bedre sorter. De vil ikke være til stor hjelp dersom
vekstvilkårene er mer eller mindre ødelagte. Grunnlaget er jordkultur, nå som før. Derfor må en begynne her, siøl om dette er den
tyngste enden.
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Jordo som voksemedium
Jorda er bygd opp av fast materiale og hulrom (porer). Det faste
materialet kan være mineralmateriale og organisk materiale. Mineralmaterialet kan deles inn i fraksjoner etter størrelsen i:
Blokker
Stein
Crus

)20cm
20cm-20mm
20mm-2mm

Sand

2

silt
Leir

-

0,06 mm
0,06 mm - 0,002
( 0,002 mm
mm

mm

Det organiske materialet er mer eller mindre omdanna rester av
organismer. Til vanlig skiller vi grovt mellom mold - som ihovedsak
er dannet av landplanter ved en omsetning under titgang på luft. og
torv - som oftest er dannet av våtjordplanter, og der omsetningen
har foregått uten tilgang, eller med liten tilgang på luft.

ijorda kan være fylt av vatn eller luft. Dersom vi skjærer ut
et avgrenset volum av jorda idet øverste laget, får vi en jordblokk
som kan deles imaterialvolum og porevolum. Forholdet mellom luft og
vatn i porevolumet vekster med fuktighetstilstanden. Vanligvis skiller
vi ulike jordarter etter hovedfraksjonen i det faste materialet.
Porene
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Slik er jorda sammensatt. Men innhaldet av de ulike fraksjoner plus
stein varierer.

er jord med minst 60 vektprosent mineraler i form av
blokker og stein i tillegg til de mindre mineralfraksjonene. Mineraljorda deles videre inn etter kornstørrelsen på materialet i I rus,
sand, silt og leire. De norske jordartene er som oftest en blanding
av flere fraksjoner , og derfor vil jordegenskapene variere med
blandingsforholdet mellom clisse fraksjonene. Det meste av leirjorda,

ltjl9fg.Up1-q-
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og tilnærmet horisontale lag av silt og sand, er under isavsmeltinga
ført ut i havet og avsatt under vatn.

Når landet seinere hevet seg, kom de store sammenhengende mineraljordområdene fram. Disse danner grunnlaget for en stor del av de
dyrka arealer på flatbygdene i Østlandet og Trøndelag. De ligger
under ttDen marine grensetr. Over den marine grense finner vi en
god del morenejord, som er avsatt under og langs kantene på innlandsisen. Morenejorda er ofte rik på blokker og stein itillegg til de
mindre mineralfraksjonene.

Qrgg!:b_jord er jord med minst 40 vektprosent organisk materiale.
Grovt sett deles de organiske jordartene opp i torvjord som eneste
fraksjon ilandskapsformen myr, der torvlaget er over 30 cm tykt i
udyrket tilstand, og imoldjord på fast mark. Det organiske materiale
er ioverveiende grad planterester. En deler vanligvis torvjordene
inn i forskjellige klasser med ulik dyrkingsverdi, basert på botaniske
forhold iudyrket torvjord og etter graden av omdanning itorva.
som kan være fylt med vatn eller luft, tjener som arbeids- og oppholdsrom for røtter og-andre levende organismer, og i
tillegg til dette skal porevolumet fungere som lager og transportrom
for vatn (med oppløste stoffer), og for luft.
fgley_olglr1e_t

Porevolumet kan utgjøre ca. 50 ? av jordvolumet isandjord, og opp
til 80-90 ? av jordvolumet i torv. Jordas egenskaper som dyrkingsmedium for planter vil variere sterkt og i forskjellige retninger alt
etter hvilket av de mange krav som en legger hovedvekten på. For
oversiktens skyld er det derfor nødvendig å klassifisere jorda slik vi
har antydet, etter opphav, innhold, sammensetning osv.

Jorda og næringsstoffene

En vesentlig egenskap ved jorda er at den kan holde på naturlig
forekommende og tilførte plantenæringsstoffer, slik at disse kan være
jevnt tilgjengelige for plantene.
Dersom de oppløste næringsstoffer

ikke blir holdt fast ijorda, vil

de

1B

følge med jordvatnet og renne bort. Hvis de derimot blir bundet for
sterkt, så kan ikke plantene nytte dem selv om de er til stede i
jorda. Den ideelle tilstand ligger derfor et sted mellom disse ytterpunkter.

Det finnes mange systemer for binding av næringsstoffer ijord, og
som oftest er materialstørrelsen en avgjørende faktor i denne sammenheng.

i jorda

partikler med et overskudd av
positiv eller negativ elektrisk ladning. Kalium, kalsium og magnesium
er kationer med positiv ladning ( K+, Cu**, Mg**) . Nitrogen kan
foreligge som ammonium (NH4+) eller som nitrat (NO3-). Fosfor er i
overveiende grad til stede som HrPO,r-.
Næringsstoffene foreligger

som

De positive ionene tiltrekkes og fastholdes av små organiske partikler
og leirpartikler, som har overskudd av negativ elektrisitet, og på
denne måten vil de bli holdt fast i jorda.
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Forskjellige ioner kan byttes ut med hverandre når vi gjødsler eller
kalker jorda. Derfor er denne elektrostatiske fastholding, med muligheter for ioneombytting av avgjørende betydning for en vesentlig
del av plantenes næringsforsyning. Kalium har bare en positiv
ladning, og derfor kan K+ lettere skyves ut av bindingene enn
fl

JJ-

f.eks. Ca'' og Mg''.
Denne bindingsformen eksisterer også på silt og sandjord, men
sammenlikna med leir og moldjord har disse grove jordartene svært
liten samla overflate på partiktene. Den mengden av ioner som kan
bindes blir liten , og derfor vaskes K*, Ca+* og Mg** fort ut av
grovkorna jord. Partikkeloverflata pr. rom - eller vektenhet jord,
auker sterkt med minkende kornstØrrelse. En terning på 1 cm3 har
en overflate på 6 cm2/cm3. Deles terningen opp i1000 terninger på
mm3, auker den spesifikke overflate til 60 .r2l.*3. Leirmineraler og
organisk materiale har meget fin struktur, og dermed får de en stor
spesifikk overflate, som meget effektivt binder kationer.
1

SiOfUfRIVT

= I cr.

--+ OVERFLHTE = 6,*/ct"'

6aaaa osy, SIDEIGIVT = ltrrn+

OVERFLHTE

=60cu/m\

Partikkeloverflata auker sterkt pr. volumenhet jord med aukende
findeling.

Jordas kaliumtilstand er avhengig av: jordas naturlige kaliuminnhold,
av forholdet frigjøring-binding og av de mengder kalium som tilføres
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med gjødsel og føres bort med avling. I naturen finnes kalium i
glimmer, kaliumfeltspatt og i visse andre leirmineraler. Dette kalium
blir tilgjengelig for plantene når mineralene forvitrer. Følgelig er
kaliumressursene størst imineraljord. Men igrove jordarter, som
sand, går forvitringa langsomt, og dessuten er bindingssystemet lite
effektivt slik at vi ofte får stor utvasking på grove jordarter.

Fra naturens side inneholder torvjord lite kalium, men dette vil
variere en del med kaliumtilstanden i myrenes omgivelser, der tilsiget
kommer fra . Til gjengjeld har torvjord et stort innhold av små
kolloider, og dette vil dempe utvaskinga av kalium. Som regel er
kaliumtilstanden best i leirjord, for her er ressursene størst og bindingsmekanismene best. Kalium som tilføres ved forvitring og gjødsling, vil delvis holde seg oppløst ijordvæska og til dels være elektrostatisk bundet. Det frie oppløste kalium er umiddelbart tilgjengelig
for plantene, og plantene kan aktivt bytte til seg K+-ioner av det
som er elektrostatisk bundet, ved utskilling av H+-ioner. En del
kalium kan bli så sterkt bundet i leirmineralenes indre struktur at
dette ikke kan komme plantene til gode iførste omgang. Men vi har
en likevektstilstand mellom de ulike former for binding av kalium i
jorda: K+ i jordvæska, K* på jordkolloider, K* i leirmineral.
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Fosfor

Det viktige næringsstoffet fosfor har andre og svært innvikla mekanismer for binding i jorda. Det primære fosfationet H2PO4-, som en
regner for å være lett tilgjengelig plantenæring, vil bare i liten
utstrekning bli bundet til leirmineralenes positivt ladde sider.
Fosforet bindes kjemisk, i vesentlig grad til jern, aluminium og
kalsium. Fosforets forbindelser med jern og aluminium er svært tungt
oppløselige, mens enkelte av fosfor-kalsiumforbindelsene til en viss
grad kan være oppløselige, og dermed er de i stand til å forsyne
plantene med fosfor. I sur mineraljord er det som oftest mye jern og
aluminium. Ved kalking av slik jord, til mellom 6.0 og 7.0 på pHskalaen , vil en holde bindingen av fosfor på et minimumsnivå , og
dette vil sikre plantene en best mulig forsyning med fosfor.

lren torvjord vil ofte fosfor bli dårligere utnyttet etter sterk
kalking. Dette henger sammen med at vi i denne jordtypen har lite
jern og aluminium, og at den kjemiske bindingen av fosfor her
vanligvis er kalsiumforbindelser, som i en viss utstrekning ikke er
tilgjengelig for plantene. Ved siden av denne kjemiske binding av
fosfor, kan en vesentlig del av fosforet inngå i organiske forbindelser som kan være nedbrytbare over forskjellig tidsrom.
sikres en viss kontinuitet i forsyninga til plantene.

Dermed

Jorda kan tilføres fosfor ved forvitring av apatitt - et kalsiumfosfat
som det finnes små mengder av i mineraljord, ved nedbryting av
humus og ved gjødsling. Følgelig har mineraljordartene fra naturens
side større fosforressurser enn torvjord, men på grunn av fosforets
sterke binding ijorda vil også langvarig gjødsling med fosfor bygge
opp reserver av betydelig størrelse som kan utnyttes etter hvert.
For at frigjøring av fosfor fra organisk materiale skal bli av betydning for plantenes forsyning, er en avhengig av at C/P-forholdet
ikke er større enn ca. 200.
Dersom karbon-fosforinnholdet i organisk jord er større enn 200 til
1, vil de nedbrytende mikroorganismer ha behov for att fosforet sjø|,
og dermed blir det i første omgang lite til overs for plantene. Hovedproblemet når det gjelder fosforhusholdninga er den sterke
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bindinga. Og denne auker, jo bedre kontakt det er mellom fosforgjødsla og jordpartiklene. Pelletering av fosforgjødsel virker til å
redusere kontakten mellom jorda og fosfationene. Og i samme retning
virker det til å senke omfanget av bindinga dersom en legger fosfatgjødsla istrenger langs såradene istedet for å spre den jevnt
utover åkeren. Om en blander fosforgjødsel inn i kolloidrikt materiale, som husdyrgjødsel, da vil kolloidene legge beslag på en del av
jordas jern og aluminium. Dette kan redusere den kjemiske utfelling
med fosfat.

Nilrqsel
Når det gjelder nitrogen er problemet omvendt. NHU* blir absorbert
av jordpartiklene på samme måte som andre kationer, men forbindelsen er lite varig. Mikroorganismer vil snart omdanne NH4+ til NOg(nitrat), og disse bindes nesten ikke i jorda. Derfor er nitrogen
svært uheldig stillet med hensyn til binding ijord. Vi må tilføre
næringsstoffet jevnt og imengder som tilsvarer grødenes krav.
Betydelige mengder nitrogen kan være bundet ijordas organiske
forbindelser. Ved nedbryting kan nitrogenet frigjøres og utnyttes av
plantene.
Denne organiske frigjøring av nitrogen er først og fremst avhengig
av humusmengden, og denne kan variere fra nesten ingenting i
skarp sandjord til så å si bare humus itorvjord. Videre er nedbrytingshastigheten avgjørende for omfanget av frigjort nitrogen. Om-

setninga auker i relativt varmt klima, og som følge av kalking,
gjødsling og god drenering. Det er med andre ord spørsmål om å
skape et godt livsmiliø for mikroorganismene.

Endelig er humuskvaliteten av stor betydning for frigjøring av
nitrogen ved nedbryting. Mikroorganismene trenger også nitrogen til
å bygge opp egen kroppsmasse, når de formerer seg sterkt. De
skaffer seg nitrogen fra nedbryting av humus, og dersom det er lite
nitrogen iforhold til karbon idet organiske materialet, vil det ikke
bli noe til overs for plantene. Mikroorganismene kan til og med
forsyne seg med nitrat fra jord og gjødsling, i konkurranse med
plantene, når omsetninga er særlig sterk. En regner med at C/N-
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forholdet helst bør være under 20 for at det skal kunne frigjøres
nitrogen ved mikrobiologisk nedbryting av humus. C/N-forholdet vil
etter hvert avta fordi det frigjøres COZ, som går ut i atmosfæren
under nedbrytingsprosessen, mens nitrogenet beholdes fordi det er
bundet imikroorganismene. Følgelig vil et stadig minkende C/Nforhold resultere i at nitrogenet etter hvert kan frigjøres og kommer
til nytte for plantene.

og kvitmosetorv har et stort C/N-forhold, og det vil derfor
ikke frigjøres nitrogen fra slik jord før omdanninga er kommet godt i
gang. Tilføring av organisk stoff iform av halm, bark osv. kan føre
til et ekstraforbruk av nitrogen i første omgang, som en da må
Råhumus

dekke opp med sterkere gjødsling.

Jord og vatn

Vatn er på mange vis av grunnleggende betydning for plantevekst
og jordsmonndannelse. Det inngår i plantenes stoffskifte, og transportsystem, og det bidrar til å holde urteaktige planter oppreist. I
jorda tjener det som oppløsningsmiddel og transportorgan for andre
næ

ringsstoffer.

er vatn en essensiell faktor i forbindelse med
nedbryting av bergarter til jordmineraler, til endring av jordmineraler og ved flytting av jordsmonn. Det er også av stor betydning
I

jordsmonndanninga

for dannelse, innhold og kvalitet av jordas

humus.

Landplanter kan ikke vokse eller overleve lenge i jord der hele
porevolumet er fylt med vatn. Under slike tilstander blir det ikke
plass for luft i jorda, og dermed blir plantenes ånding i rotsonen
hemmet eller i verste fall stanset. Det synbare og endelige resultat
av slik behandling er at plantene ilikhet med andre levende vesen,
vil hemmes og dø når åndinga ikke lengre fungerer.
For å lykkes som plantedyrker må en alltid forsøke å innfri plantenes
krav og reservasjoner mht. vasstilgang. Kravet er fundamentalt for
all plantedyrkinq, oq i prinsippet ufravikelig.
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lall enkelhet krever plantene jevn tilførsel av vatn ihele veksttida,
fylling av jordas porevolum.
Dette er bakgrunnen for de to hovedkulturtiltak som alltid har vært
en underliggende forutsetning for verdens jordbruk i historisk tid:

men ikke langvarig

rrVatning og dreneringrr.

Det første tar sikte på tilføring og supplering av vatn der nedbøren
ikke strekker til, og det andre tar sikte på bortføring av overskottsvatn. Men ofte kan vekstenes krav, jordtypen og fordeling av
nedbøren tilsi at vi på en og samme gard må regulere vassbalansen
både ved hjelp av vatning og drenering.

Av driftsmessige hensyn er vi dessuten interessert i at jorda etter
fylling av vasslagrene, særlig om våren, skal tØrke fort opp, slik at
en med god samvittighet kan få gjort våronna irett tid.

I særlig regnrike strøk ønsker vi at overskottsvatnet i

regnværsmen samtidig er det

perioder skal kunne ledes fort og effektivt bort,
ivår interesse at jorda kan ta opp overskottsvatn
bruk i tørkeperioder.

for lagring til

Men dette er ikke så enkelt, for vi innser snart at disse kravene til
rask opptØrking og god lagringsevne ikke lar seg oppfylle av en og
samme jordart. De forutsetter nærmest motsatte jordegenskaper, og
dessuten må vi regne med en rekke andre faktorer som avgjørende
for å få til en gunstig vassbalanse og dermed et godt vekstmiljø for
ku ltu rplantene.
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Vassbalanse
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Tilførsel, bevegelse og binding av vatn i jorda
Figuren viser hovedveiene for vatnets bevegelser i jorda. Når det
gjelder tilførsel av vatn er nedbøren helt avgjørende. Doggfall eller
kondensering er av liten betydning. En del av vatnet renner bort
fra overflata mens resten av vatnet siger ned (blir infiltrert i
jorda). Noe fordampes og forsvinner fra jord- og vassflater, mens
noe blir tatt opp av plantene og forsvinner idampform gjennom
plantenes bladverk. Dette overflatetapet kalles henholCsvis evaporasjon og transpirasjon.

r-.
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Av det vatn

som siger ned

i jorda blir

en

del adsorbert ( relativt

sterkt bundet til jordpartiklenes overflate) mens noe blir fastholdt
mellom jordpartiklene som kapillært vatn.

FDSORBERT YFTM

LUFIFYLT

KHPILLÆRT VI]TM

PORE

Fastholding av vatn

i jorda. Adsorbert og kapillært

lnnholdet av kapillært vatn vil variere sterkt med jordart, nedbørsfordeling og avstand til grunnvassnivået.
Resten av det infiltrerte vatn vil
varierende nivå i jorda (grunnvatn).

til slutt sige ned og danne

et

Nedbør og fordamping

årlig nedbør i Trøndelag varierer fra mer enn 2000 mm enkelte steder inord, til ca.500 mm isør. ldistriktets mer utprega
jordbruksområder varierer årsnedbøren fra ca. 800-1200 mm (se
Normal

nedbørskart).
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Normal årlig nedbørsmengde. Middelverdier
1931 -1960imm.

for

årene

er den tilsvarende variasjonsbredde fra ca. 3000
mm i enkelte kystområder på Vestlandet til mindre enn 300 mm i
Nord-cudbrandsdal og i indre strøk av Troms og Finnmark.

t

landssammenheng

Fordelinga av denne årsnedbøren er grovt sett slik at vi starter
vekstsesongen med fulle vasslager ijorda etter snøsmeltinga. Om
våren og forsommeren er nedbørsmengdene relativt låge, seinere
auker det på litt, med ny fylling om hausten når surværet setter inn
for alvor.

l-.-
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bli knapt om vatn i veksttida selv om

Med en slik fordeling kan det
årsnedbøren er rikelig.

For en plantedyrker har derfor nedbøren i veksttida særlig interesse. Og nedbørsnormalene 1931-60 for enkelte stasjoner i Trøndelag
viser følgende status:

Nedbør

i

vekstsesongen
i

August

Sept.

BO

101

90

77

Mai

Juni

38

Jul

Berkåk
Stugudal
Trondheim

34

B1

89

81

83

4B

66

70

78

92

Sandstad

68

BO

70

87

131

Ørland
Værnes
Levanger

53

59

65

68

111

46

68

71

85

89

40

74

73

71

B5

Snåsa

52

78

86

B9

92

Namdalseid

55

70

69

77

111

Nordl

25

66

71

72

60

Høylandet

55

7B

72

86

109

Leka

77

89

94

110

146

i

Tallene tyder på en jamnt høg tilgang på nedbør i vekstsesongen.
Men disse nedbørstallene sier ikke alt. For å få et bedre bilde av
vassbalansen iområdet må en se nedbøren iforhold til fordampingstapene fra jorda og vegetasjonen, ettersom det egentlig er denne
differansen som ibeste fall kan være disponibel for dekning av
plantenes vassbehov. De største verdier for en slik samla fordamping
finner en iOslo-fjordområdet der denne kan gå over 500 mm pr. år.
I Trøndelag kan denne fordampning variere fra ca. 400 mm til ca.
250 mm.

Etter professor Oppdal gjengir vi beregna potensiell evapotranspirasjon sammen med normtall for nedbør fra noen stasjoner iTrøndelag.

29

/40
\

/Ao

t

'ahd,
\

,

,1,
\ rl

v

,

/00
60

t

6o

I

\

I

t

,\a

--^\.r -4/

\

\
I

4o

I

'PE

§2'

§o

Vo/(

t

t

'ar'-A/ed'6øn

-

t
t

I

t

Gondåehn

J FnA //J J A I0

/20

/YD

J Pl/rq flJ J4I0

Eerhd,k

/oo
80

i\

6o

\\

(6u

8e
I

\

,

t^/
\

/vD

\

t

\

I

\

4o

*20

§

§o

J

FUA 0"7 -74

/20

I

J/

/VD

tter øY

-7

F//A //J J A € o /VD
ft'øb

li t' Sn åso.

/oo
EO

6o

.1Qd6øn

-J.

A ..'- -t,

/-,'\

'\--

-', /l
t'---lr/

40
20

.PE.

§

§o

J F//A AJ J A I o ilD

J f // A //"7 J ,1 s 0 /t/-D

Nedbør (---) og potensiell evapotranspirasjon, P. E. , på forskjellige
steder i Trøndelag. Beregnet etter normaltall.
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Figurene viser at nedbøren under normale forhold stort sett er på
høgde med fordampinga, og at nedbørsoverskottet er stort i slutten
av vekstsesongen. Dette gjelder også i de relativt nedbørfattige
områder i landsdelen, fordi disse områder ligger høgt og har låge
temperaturer. De låge tall for fordamping av vatn i Trøndelag henger til dels sammen med ekstra mye overskyet vær iveksttida (16,7
dager pr. måned i Trondheim, mot 6,7 på As, 10,1 i Bodø og 15,2 i
Tromsø).

Disse klimadata indikerer uten videre følgende fakta. Vi har normalt
og generelt, å gjøre med et nedbørsoverskott som auker sterkt
utover i veksttida.

Det mest presserende og altoverskyggende kulturtiltak må derfor ta
sikte på å lede bort overskottsvatnet mest mulig effektivt.
Ved siden av at en ved dette oppnår en vassbalanse gjennom veksttida som er bedre tilpassa vekstenes krav, vil en ved bedre drenering også kunne dra med seg andre fordeler av betydning.

En raskere opptørking vil f.eks. gi muligheter til 5-6 dagers tidligere og skadefri våronn. Her kan både tidseffekten og effektene av
redusert pakking og reduserte strukturskader gjøre betydelige
utslag for avlingsresultatet.
En mer effektiv drenering vil svekke effekten av høstregnet slik at
en får auka muligheter for ugrastyning iåkerbruket og reduserte
kjøreskader i forbindelse med innhøstinga.
Dreneringseffekten blir som vi ser en sumeffekt av en rekke forskjellige faktorer som alle har det til felles at de kan bidra til å dra
opp avlingsnivået i dette området, men denne sumeffekten er vanskelig å påvise med tradisjonelle forskningsmetoder.

Jordvatn

Av det vatn som trenger gjennom jorda, blir en del mer eller
sterkt bundet og tilbakeholdt i jorda.

mindre
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Selv om vatn i og for seg ikke har noen elektrisk ladning, som
ioner, er likevel vassmolekylet HZO arrangert asymmetrisk (se fig)
slik at det utgjør en elektrisk dipol med antydning til + og - -side.
Dermed vil elektrostatiske krefter mellom slike HrO-dipoler på den
ene siden og elektrisk ladde jordpartikler og ioner på den andre
siden bidra til å fastholde vatn ijorda. Dette vatnet vil bindes
relativt fast til partiklenes overflate og utgjøre det en kaller for
adsorbert vatn.

Vatn kan videre holdes fast i jordporene ved hjelp av overflatespenninga. Dersom porene har liten diameter, mindre enn 10 ym, vil
overflatespenning og adhesjonskrefter overvinne tyngdekraften slik
at de små porene blir fylt av vatn. En sier at dette vatn er bundet
kapillært. lfinkornig jord der kapillærkreftene virker, vil vatn
kunne trekkes fra overskottsområder f.eks. grunnvassnivået, og til
overflata der det etter hvert blir underskott som følge av fordamping
og forbruk. Dette kalles kapillær bevegelse av jordvatnet og den kan
gå fritt i alle retninger avhengig av jordas varierende metning, og
uavhengig av tyngdekraften.
Når porediameteren er større en 10ym makter ikke kapillærkreftene
å holde porene vassfylte.
Vatnet vil da sige gjennom de store porene islik jord og etterlate
seg en luftfylt menisk som ikke kan fylles kapillært.
Vatnets bevegelse og binding er derfor alt vesentlig avhengig av
porestørrel sen .

1P,

mm

=
r

000

32

Ekvivalent
porediameter p

m

kke tilgjengelig
adsorbert vatn
I

Bundet vatn
Ti lgjengelig adsorbert

og kapillært vatn

Langsomt bevegelig va

Fritt Raskt bevegelig vatn

1

synkende
vatn

I praksis betyr disse fysiske forhold:
1. At jord med ekvivalent porediameter stØrre enn 10 y m er

det

mulig å drenere.

2. Det motsatte er tilfelle når porediameteren er mindre enn l0 ym.
Slik jord vil stort sett være vassfylt så lenge det finnes tilsig fra
omgivelsene. Dermed gis det heller ikke rom for luft eller muligheter for luftskifte.

Ir4aterialegenskaper

Hvis vi går ut fra den hovedinndeling av jordartene som vi startet
med er det ut fra dette åpenbart at vatnets bevegelse og fastholding
i jord er sterkt avhengig av materialegenskapene.
Kornstørrelsen eller jordas spesifikke overflate blir en avgjørende
fa ktor.
Generelt kan en si at jo mer finmateriale en har i jorda jo bedre er
lagringsevna for vatn, og aukende innhold av organisk materiale gir
generelt auka lagringsevne.
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Mineralkomponentene varierer - innafor
også jordegenskapene forandres.

trekanten,

og

dermed vil

til å holde på vatn, og
er sterkt utsatt for tørke. Til gjengjeld har sandjorda stor ledSandjord har med sine grove porer liten evne

ningsevne slik at den tørkes og varmes fort opp.

Silt (Kvabb) har stor kapillær ledningsevne, og kan dermed føre
vatn opp til mindre metta lag av jorda. Dette gjør at siltjord tørker
meget langsomt opp etter vassmetting om våren, men som følge av
god transportevne og stor nyttbar vasskapasitet, vil siltjorda tåle
mye tørke.

Leirjord har stor lagringsevne for vatn, men ledningsevna vil variere
sterkt, avhengig av oppsprekking og struktur. I gammel kulturjord
kan en gunstig oppsprekking gi tilfredsstillende avrenning. Men på
nyplanerte arealer kan manglende ledningsevne føre til betydelige
problemer med erosjon. Videre bør en ved jordarbeidinga ta sikte på
å få til en litt grovgrynet struktur. Dette gir større porer ioverflata med større muligheter for luftskifte og gjennomstrømming av
vatn. Dersom leirjorda arbeides i for våt tilstand kan en ødelegge
strukturen slik at ledningsevna går tapt og vekstvilkårene blir
dermed

sterkt reduserte.

Organisk jord har ofte stor vasskapasitet, men ledningsevna kan

"tpoqr*rit
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være svært variabel. Apen kvitmosetorv har stor ledningsevne, mens

feit brenntorv kan være svært tett. Ofte er jordtypene mer og
mindre blanda og da vil jordegenskapene bli tilsvarende modifisert.
Modifisering av utprega jordtypeegenskaper har alltid vært regna
som gagnbar jordforbedring der dette er teknisk og arbeidsmessig
mulig. Hovedprinsippene i dette har stort sett vært å auke fasthet
og ledningsevne på torvjord ved tilføring av sand, eller tilføring av
finmateriale på skarpe sandkuler for å dempe utvasking og uttørking . Tiltak av denne type er ofte omfattende og kostbare, mens
effekten kan variere mye. En bør derfor søke råd hos spesialist før
en setter i gang større prosjekter av denne karakter.
Ved vurdering av jordegenskapenes betydning lokalt bør en se disse
i lys av den rådende klimatypen, for dette kan bidra sterkt til å
endre den generelle vurdering. I sentrale østlandsområder med
betydelig underskott på vatn i veksttida, vil stor vasskapasitet bli
en sterkt positiv faktor ved vurdering av dyrkingsjord og driftsopplegg. Etter en tilsvarende vurdering i Trøndelag kan resultatet bli
motsatt. Her kan utnytting av relativt skarp sandjord vise seg å bli
en betydelig driftsmessig fordel mens det stadig blir verre å utnytte
de tette jordtypene langs kysten. Dermed er vi kommet til det nye
og mest aktuelle moment vedr. vasshusholdning i jord.

Driftsmetodenes virkning og betydning
§lfg1._tglpfo!_lemer ved jordarbeiding på leirjord er allerede nevnt.
Problemene oppstår når en begynner å kjøre eller arbeide jord som
er plastisk eller grautaktig. Jorda blir da eltet mens den er våt, og
når den tørker stivner massen til betongaktige elementer uten store

porer. Prøver en å knuse dette får en bare støv og klumper, som
heller ikke kan sies å være noe godt voksemedium for kulturplanter.
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Laust lagra og pakka enkeltkorn- og aggregatstruktur'

Ar om annet kan disse selvgjorte skader bli meget omfattende, og de
vil da påføre bøndene betydelige tap. Men de kan unngås dersom en
bare venter med jordarbeidinga til leirjorda har tørket så pass opp
at

pløgslekammene begynner

å lysne.

Tidligere gav det liksom seg sjøl at en måtte vente med jordarbeidinga til jorda ble bekvem, for en hadde ikke trekkraft eller spenntak nok til å trosse seg fram i graut. Men etter hvert som hestekreftene auka iantall og firehjulstrekket ble introdusert fikk en
bedre høve til å ødelegge jordstrukturen ikraft av sin feilbedømming
av fuktighetsforholdene.
For å redusere disse problemer kunne det være en tanke å bedømme
graden av opptørking siø:, i stedet for å se etter naboen. Han kan
jo f.eks. ha en litt annen jordtype eller litt mer effektiv drenering'

Det er sjølsagt mye å vinne på å være tidlig ute med våronn og
såing, men dette oppnår en på solid basis bare ved raskere opptørking, Som følge av intensiv drenering. Det er i denne forbindelse
sagt at bare den som er født på leire kan livnære seg der. Dette
kunne ennå være riktig, dersom bare vedkommende var våken nok til
å registrere følgene av sin praksis.
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Strukturødelegging er ett problem, pakking et annet, og det er
dessuten både iomfang og konsekvens betydelig mer omfattende.
Pakking er i all enkelhet en korttidsbelastning på jorda, hovedsakelig med landbruksmaskiner og redskap. Utviklinga når det gjelder
traktorer og maskinpark har gått mot en stadig aukende belastning
av kulturjorda, og det er ingen ting i verdensmarkedet for landbruksmaskiner som skulle tyde på en endring i denne tendens.
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Pakking klemrner sammen de store porene som er ansvarlige for
vasstransport og luftskifte.

Det som synbart skjer ved belastning er at jordvolumet blir komprimert. Porene ijorda blir presset sammen slik at det samla porevolum

blir

redusert.

Denne pakkinga går i første rekke ut over jordas grove pore- og
sprekkesystem. De grove porene er som vi allerede har sett ansvarlige for vannledningsevne og luftskifte. Dessuten er de grove porene
også de lettest framkommelige veier for utvikling av planterøtter. Det
er derfor innlysende at når dette poresystem korkes igjen vil både
dreneringa og praktisk talt alle vekstbetingelser bli berørt. Det vil
oppstå vassmetting og oksygenmangel. Overskott av karbondioksyd
kan føre til forgiftning, større vinterskader og aukende forsuring.
Som en følge av svakere rotutvikling, og endringer av det fysiske
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og kjemiske miljø ijorda, vil plantene få vanskeligheter med tilgang,
mineralisering og opptak av næring. Jordbundne vekstsykdommer og
-parasitter vil påvirkes. Ugrasfloraen vil endres og kulturgrasartenes konkurranseevne

blir svekket.

Resultatene av pakking henger sammen og er drastiske i sin virkning. Men effekten av pakkinga vil alltid variere med forskjellige

faktorer

som:

Marktrykket. Det er et uttrykk for vekten dividert med den anleggsflata vekten fordeles på. Dette kan derfor reduseres ved å auke
anleggsflaten, ved større hjul, breiere dekk, tvillinghjul eller ved
redusert ringtrykk. Marktrykket er en faktor som, sterkt forenklet,
særlig gjør seg gjeldende i jordas øvre lag.

BELAsrU.Soo Kp
tUFT7R.0.8 atrn.

BELASrN. TSo Kp

SELASTN. 750 Kp

IUFfrR. 0.8 æm.

tUFffR. 3 atrvr.

cm
0
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/Å)
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80
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Marktrykket like under hjulet er særlig avhengig av ringtrykket,
mens totallasten på hjulet bestemmer hvor dypt trykket virker.

Når en kommer dypere ned i jorda, vil trykkvirkninga først
fremst være avhengig av den totale vekt en utsetter jorda for.

og
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Videre auker pakkingseffekten ved belastning og med aukende fuktighet av den jorda en utsetter for pakking.
Dette forhold representerer en ond sirkel fordi det stadig blir vanskeligere å unngå kjøring på våt jord, etter hvert som pakkinga
nedsetter jordas dreneringsevne.
være avhengig av hvor ofte en
kjører. Dette uttrykkes ofte ved begrepet spordekning, som angir
den totale sporoverflate ved alle kjøringer i prosent av jordoverflata.
Endelig

vil den totale pakkingseffekt

Målinger viser at en ved korndyrking og intensivt engbruk med 3
høstinger kan komme opp i fire gangers spordekking av jordoverflata
pr. år.

Kjøring under vanskelige innhaustingsforhold, gir store skader

på

enga.

Et annet og kanskje bedre uttrykk for de påkjenninger jorda utsettes for er tonn/km pr. dekar. Dette uttrykker maskinenes totalvekt i
tonn multiplisert med kjørestrekning i km/dekar. Etter denne enhet
vil enkeltarbeider som pløying og blautgjødselspredning gi store
belastningsverdier. Svenske undersøkelser viser at en ved korndyrking kommer opp i 10 tonn/km/daa. Hvis en berger halmen, stubbharver og sprer blautgjødsel auker belastningen til det dobbelte.
Ved jordarbeiding vil neppe antall tonn/km/daa auka ved aukende
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traktorvekt fordi redskapsbredden også auker, men en vil få sterkt
auka belastningsverdier i tonn/km/daa som følge av større vogner og
spredere.

Når belastninga auker vil pakkinga etter hvert også berøre de finere
porene i jorda. Resultatene viser seg hyppig på finkorna mineraljord
og særlig på sterkt omsatt torv ikystområder med mye nedbør. Her
vil det drenerbare porevolum avta så sterkt at de mest utsatte
jordtyper neppe kan nyttes til jordbruksformå1. Det drenerbare
porevolum kan komme med i 2-3 I av samla porevolum. 20-30 mm
nedbør er da nok til å fylle den drenerbare vasskapasitet islik jord.
Den er praktisk talt helt tett og tradisjonell grøfting vil da ikke
lengre være til noen hjelP.
Generelt kan en under alle forhold regne med at jordarter med mye
finmateriale vil være mest utsatt for pakkeskader. Men til og med på
grove sandjorder vil pakking virke sterkt hemmende på rotutviklinga.

På sandjord brukt til åker vil pløyinga som oftest løsne jorda og
oppheve pakkeskadene hvert år. Men på leirjord vil en derimot
behøve flere år med pløying, tele, opptørking og biologisk aktivitet
før pakkeskadene er helt opphevet.

lmatjordlaget på åkerjord vil pløying og andre effekter bidra til å
dempe skadene ved pakking, men dypere ned i profilet skjer det
normalt ingen løsning, så her er det grunn til å regne med at skadene bare vil auke iomfang, og her vil altså totalvekta på maskinutstyret være en avgjørende faktor.
Dersom en går ut fra at pakkinga etter hvert vil redusere jordas
ledningsevne for vatn ned til det halve, vil dette bety at grøfte-

intensiteten må fordobles for at vi skal kunne beholde den samme
dreneringseffekt og opptørking som før. Dette skulle være et nøkternt utgangspunkt for vurdering av dreneringsbehovet framover.
Prinsippet bør hele tiden være at omfanget av grøftinga må aukes i
takt med auka pakking. Derfor blir god drenering det viktigste
tiltak mot pakkeskader, og utgiftene til dette må derfor betraktes
som en hittil ukjent post i mekaniseringsregnskapet.
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som kan gi varig auking av porevolumet imatjordlaget, og dermed er pløying en viktig
faktor ved redusering av pakkeskader innafor visse grenser. Dette
vil rent driftsmessig bety at mer åkervekster må inn igrovf6romløpet
og at enga må fornyes oftere.

Pløying

er den eneste form for jordarbeiding

len viss utstrekning vil kalking forbedre og stabilisere strukturen

i

jorda.

Med tanke på pakkeskader i dypet må akseltrykket begrenses i
størst mulig utstrekning. Den dype pakkinga kan en vanskelig løse
opp mekanisk, for grubbeutstyr fordrer stor trekkraft og bruk av
dette på fuktig jord er ikke alltid effektivt. Her må en først og
fremst forebygge.
God maskinkapasitet kan være en fordel når det er spørsmål om å få
gjort unna jobben mens forholdene er gunstige. En kan også unngå
unødig kjøring, dersom en tilpasser redskapen godt til traktorstørrelsen, og kombinerer ulike arbeidsoperasjoner der dette lar seg
gjøre.

Firehjulsdrift gjør det mulig å utnytte traktorens hele tyngde til
produksjon av trekkraft og dette vil redusere pakkinga. Men en må
passe føret når en opererer med firehjulstrekk, slik at en ikke
ødelegger strukturen.

Ellers vil auking av bæreflata ved store dekk, dobbeltmontering
lågt ringtrykk gi lågt marktrykk og mindre overflatepakking.

og

alltid kjøringa planlegges godt slik at en holder seg til
faste spor, og de korteste veier. En bør også utvikle faste feltveier
og eventuelt motarbeide pakkeskader i utsatte områder med ekstra
Dessuten bør

grøfting og ved strukturstabilisering med kalk.
Endelig bør en alltid forsøke å unngå kjryllg på våt jord.
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autg jød se I handte ri ng

er den tredje

faktor

jordas vasshusholdning. Moderne lagrings-

og

av stor betydning for
spredningsmetoder for
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er stort sett utviklet på bakgrunn av et krav om
rasjonell handtering . Tanken på I jødslas fysiske og økolog iske
virkning, og hensynet til en økonomiske utnytting av gjødsla er
kommet i bakleksa.
husdyrgjødsel

Omfattende undersøkelser på Vestlandet viser at tilførsel av store
mengder blautgjødsel til tette torvjordtyper og ikombinasjon med
auka pakking, etter hvert gjør jorda ugjennomtrengelig for vatn.

Det skjer ingen særlig omsetning i blautgjødsel på lager, og når
denne massen kommer ut i kald, våt, Sur og tett jord vil fibermaterialer og organiske rester, særlig av lignin og fett, hopes opp
og bidra til en effektiv tetting av jorda. Når denne faktoren kommer
itillegg til pakkeskadene kan dyrking av kulturvekster bli bort imot
umulig.
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Store mengder blautgjødsel kan bidra

t .-

til effektiv tetting av jorda.
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For å redusere disse problemer må en i størst mulig utstrekning
bruke blautgjødsla iåpen åker om våren og på lettest mulig jord.
Bruk av gyllemetoden vil redusere pakkinga og tilføre gjødsla til
tid da omsetning og behov er størst.

en

Ellers vil grøfting og kalking stimulere omsetning av organisk materiale og dermed bidra til å redusere tettinga.
Men på lengre sikt må en iutsatte områder være forberedt på å
utvikle andre og mer økologisk brukbare metoder for handtering av
husdyrgjødsel. Her bør metoder som separering og lufting av blautgjødsel bli gjenstand for en rask og grundig undersøkelse mht.
virkning og konsekvenser i praksis.
Når en på denne bakgrunn skal sammenfatte klima-, jord- og driftsmessige forutsetninger som bakgrunn for kulturtiltak med sikte på å
oppnå en for plantene gunstig vannbalanse, er følgende forhold av
betydning:

1. Vi har å gjøre

med

et overskott på vatn

som må ledes bort.

2. Våre jordarter har i overveiende grad liten vassledningsevne.

3. De blir dessuten utsatt for aukende driftsmessig belastning

som

kontinuerlig reduserer vassledningsevnen.
Valg av riktig kulturtiltak er derfor svært enkelt. Jorda må grøftes
slik at dreneringsintensiteten nærmest blir fordoblet i forhold til det
en tidliqere forlanqte på samme jord, under samme vilkår.
Dessuten er en god del jord allerede i dag så
ikke lar seg drenere i vanlig forstand.

sterkt pakket at

den

idet hele tatt skal kunne nyttes til jordbruksformål i tida framover må vi utvikle et system av overflatedrenering
der minst 50-60 I av nedbøren kan ledes bort på overflata.
Dersom denne jorda
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t.

Hvordan bindes fosforet

i

mineraljord og torvjord?

2. Hvilke følger får den organiske frigjøringa av nitrogen på gjødslinga?

3. Hvorfor er Iufttilgangen i jorda viktig, og kjenner du ugrasplanter som greier seg godt med liten lufttilgang i jorda?
4. Hvorfor har problemene med iordkulturen auka etter at traktoren
fikk trekk på alle fire hjul?
5. Hva kan en gjøre for å redusere skadevirkningene av jordpak-

.

kinga?

6. Hvilke følger får jordpakkinga for

9røftebehovet?

7. Hvilke konsekvenser kan store mengder btautgjødsel få for
vasshusholdning

?

jordas

