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FÖRORD

Vid Institutionen för raöioekologi (REK) utföres f.n. under-
sökningar inom projektet "Beredskap mot kärnkraftolyckor:
Återställande av jordbruksmark". En del av dessa undersök-
ningar är inriktade pä att resultera i åtgärder som kan redu-
cera effekten av att långlivade radioaktiva ämnen som
cesium-137 deponerats på jordbruksjord. Målet är därvid att
denna åter skall bli acceptabel dels som bas för livsmedels-
produktion och dels som fysisk arbetsmiljö för jordbrukarna.
Ett av de medel som kan reducera grödornas upptag av radioak-
tiva ämnen samt den externa strålningen från marken är ned-
plöjningsåtgärder. Dessa skall då för att bli meningsfulla
kombineras med grundare efterföljande bearbetning så att kon-
taminanter som deponerats i ett djupare skikt ej på nytt in-
blandas i ytliga jordlager.

För att undersöka nedplöjningsatgärders realiserbarhet har
inom ovan nämnda projekt startats piöjningsundersökningar. I
ett inledande skede har avsikten med dessa främst varic att
belysa effektiviteten hos flertalet i praKtiken förekommande
plogar och utrustningar med avseende på deponeringen av en yt-
kontaminant.

Organisatoriskt har denna del av projektet planlagts och
genomförts i samarbete med Institutionen för lantbrukets ar-
betsmetodik och teknik (AT). Det experimentella arbetet på
fältet och bearbetningen av försöksdata har genomförts av-
Johan Nilsson inom ramen för ett examensarbete med professor
Kjell Svensson som handledare och med personal från REK och AT
som medhjälpare. Tillämpad analysmetodik har utarbetats vid
REK där också analyserna utförts. Från REK:s sida har inom
ledningsfunKtionen främst Hans Lönsjö deltagit. I det experi-
mentella arbetet, vid provtagning, provberedning och analys,
har bl.a. H-Å. Auraldsson, M. Sandelin och E. Törnvall medver-
kat. T. Martinsson, AT, har hjälpt till med tillverkning av
utrustning för jordprovtagningen. Försöksmark har välvilligt
ställts till förfogande av Ultuna egendom och Sune Sagström,
Krusenbergs gård.

Uppsala i september 1983

Åke Eriksson
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1. SAMMANFATTNING

Vid Inst. för radioekologi undersöks för närvarande möjlighe-
terna att med olika medel återställa jordbruksmark, som ut-
satts för starkt radioaktivt nedfall- Ett av de medel som
finns är att genom plöjning placera den kontaminerade ytjorden
djupt i förhällande till efterföljande jordbearbetningsåtgär-
der. Den placeringseffektivitet som erhållits experimentellt
under varierande betingelser och med olika utrustning återges
i denna rapport.

Inverkan av olika tiltbredder, arbetsdjup, körhastigheter,
tillsatsredskap (skumrist, stubbrist, förpiog, skumvinge) samt
specialplogar som tväskiktsplog, parallellplog och djupplog
har undersökts. Stor tiltbredd och stort arbetsdjup visade sig
vara gynnsamt. Inverkan av olika körhastigheter och tillsats-
redskap var varierande och medförde inte nägon avgörande för-
ändring. Tvåskiktsplogen gav samma resultat som en konventio-
nell plog med samma tiltbredd och arbetsdjup, medan parallell-
plogens funktion var helt otillfredsställande. Det bästa re-
sultatet erhölls med djuppiogen (tiltbredd 600 mm, 2kn) då
stort arbetsdjup (ca 500 mm) användes. Denna plogtyp är dock
sällsynt i svenskt jordbruk.

SUMMARY

In case of a nuclear disaster, farmland would be contaminated
by nuclear fallout. The possibilities of restoring such land
by different means is under investigation at the Department of
Radioecology. One of these means is mouidboard p?.oughing for
placing a contaminated surface layer deep in jo.nparison to the
subsequent soil management operations. The placement efficien-
cies obtained under varying experimental conditions are given
in this report.

Different widths of cut, working depths and driving speeds
have been studied as well as different jointers, a foreplough
and a trash board. A double-depth plough, a "parallellplough"
and a plough with a deep-digging body were included in the
test. Lctrge cutting width and great working depth proved bene-
ficial, while neither use of jointers, foreplough, trash board
nor changes in driving speed had any apparent effect on the
result of the ploughing. The double-depth plough worked as
well as a conventional plough with the same width of cut,
while the "parallellplough" did not perform well. The best
results were experienced with the deep-digging body (cutting
width 600 mm, 24") when used at great working depth (500 mm,
20"). This type of plough is, however, rare in Sweden.



2. INLEDNING

Vid Institutionen för radioekologi, SLU, pågår ett projekt be-
titlat "Beredskap mot kärnkraftolyckor: Återställande av jord-
bruksmark". Avsikten med projektet är att utreda konsekvenser-
na av radioaktivt nedfall för svenskt jordbruk (Eriksson,
1983). I detta projekt studeras möjligheterna att återställa
av radioaktivt material kontaminerad jordbruksmark på sådant
sätt att åtgärderna dels minskar upptaget av radioaktiva ämnen
i växterna, dels minskar externstrålningen (strålningen från
radioaktivt material som deponerats på markytan) och dels
minskar den stråldos som kan erhållas vid inandning av radio-
aktivt damm i samband med arbetet i jordbruket.

Ett alternativ bland möjliga åtgärder utgör deponering av det
kontaminerade ytskiktet av jorden till större djup än tilläm-
pat brukningsdjup genom plöjning. Härvid möter i ett even-
tuellt praktiskt fall en stor variation ifråga om jordar, möj-
liga väderleksbetingelser och ifråga om tillgängliga plogut-
rustningar.

Denna undersökning utgör dels en inventering av de befintliga,
mest använda plogarnas användbarhet och dels en prövning av
plogsystem, som kan sägas vara under utveckling dä det gäller
effektiviteten i att på olika jordtyper deponera ett kontami-
nerat ytskikt till större djup. Undersökningens fältstudiedel
utfördes sommaren och hösten 1982.

3. LITTERATURÖVERSIKT

Vid plöjning rör sig jorden både horisontellt och vertikalt.
Nj/is & Steenberg (1962) fann, med radioaktivt fosfor som spår-
medel, att jord kunde transporteras 1-2 m i körriktningen vid
plöjning. Ashby (1934) och Feuerlein (I960, 1961, 1962) har
redovisat liknande resultat (fig. 1). De använde sig av mät-
kroppar i form av tärningar som placerades i matjordsskiktet.
Efter plöjning sökte man rätt på tärningarna, vars lägen vi-
sade hur plogen flyttat jorden. Metoden förbättrades genom att
märka tärningarna med en koboltisotop, varefter de lätt kunde
återfinnas med en neutronsond (Feuerlein, 1968).
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Figur 1. Horisontal-
snitt före och efter
plöjning visande jord-
transport i körrikt-
ningen. (Efter Feueriein,
1960, jfr text).
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Figur 2. Vertikal för-
delning av ett 32P-n*rkt
ytskikt efter plöjning.
(Efter Steenberg & Njäs,
1964).
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Figur 3. Plogtiltans vändnig vid plöjning. (Efter
Feuerlein, 1968).
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Den vertikala fördelningen har studerats i bl. a. norska för-
sök (Steenberg & Njrfs, 1964). Även här användes radioaktivt
fosfor, utspritt på marken före plöjning, för att markera hur
jorden fördelades (fig. 2). Stor variation inom försöksleden
erhölls. Man fann också att även om en stor del av den radio-
aktiva ytan vändes ner och placerades under 0,15 m djup vid
plöjningen, kunde en "svans" av radioaktivt material ända upp
till ytan inte undvikas.

Ashby och Peuerlein använde den ovan beskrivna metoden med
tärningar för att studera plogtiltans vändning vid plöjning
(fig. 3). Peuerlein beskrev plöjningens resultat med hjälp av
vändningsvinkeln, dvs. hur mycket tiltan vridits i förhållande
till sitt ursprungliga läge. Vändningsvinkeln var mindre på
styv jord än på lättare, den minskade med stigande arbetsdjup
och ökade med ökande arbetsbredd. Körhastighetens inverkan var
inte helt konsekvent, men tendensen var att vändningsvinkeln
ökade med stigande hastighet på lättare jordar medan motsatsen
gällde för de styvare jordarna. Dessutom befanns plogens
blandningseffekt vara obetydlig.

Gummesson & Svensson (1973, 1980) beskrev tvåskiktsplogens och
förplogens funktion med avseende på kvickrotsbekämpning. Man
fann att särskilt tvåskiktsplogen, men även förplogen, gav
bättre kvickrotsbekämpning än konventionella plogar. Detta
torde ha berott på bättre nedvändning av ytskiktet.



4. MATERIAL OCH METODER

4.1 Försöksplatser

Tre försöksplatser har använts. Kungsängen I var betesvall på
en måttlig mullhaltig-mullrik styv lera, och plöjdes sommartid
under torra förhållanden. Kungsängen II var stubb på samma
jordart som föregående plats, och plöjdes på hösten. Krusen-
berg, slutligen, var också stubb, men på en måttligt mullhal-
tig lerig och sandig mo. Även detta försök plöjdes på hösten.

4.2 Simulering av radioaktivt nedfall

Pör att simulera det radioaktiva nedfallet spreds kieserit på
markytan i band tvärs plöjningsriktningen. Kieserit
(MgSOjj.HgO) är ett monokliniskt mineral innehållande 16)É mag-
nesium. Det är komat men lättlösligt i vatten, vilket under-
lättar dels vidhäftningen vid markytan och dels det efterföl-
jande analysarbetet (se vidare Appendix).

En 0yjord parcellsåmaskin (fig. 4) med 1,14 m arbetsbredd an-
vändes för att sprida kieserit. Genom fyra upprepade körningar
med maximal utmatning erhölls en giva motsvarande ca 1300 kg
Mg/ha, vilket bedömdes vara tillräckligt med hänsyn till jor-
dens naturliga innehåll av magnesium (bakgrundskoncentra-
tionen). Såmaskinen kördes med vingbillar i upplyft läge, vil-
ket ansågs ge den jämnaste spridningen.

Två parallella band med ett inbördes avstånd av ca 20 m lades
ut på varje försöksplats (fig. 5)- Pör att undgå effekten av
jordtransport i körriktningen vid plöjning, gjordes banden med
kieserit 2,88 m breda (två drag med såmaskinen). All provtag-
ning skedde minst en meter in i bandet.

4.3 Plogar

Utgångspunkten var att undersöka hur väl de plogar som är all-
mänt förekommande i svenskt jordbruk, dv3. sådana med en tUt-
bredd på 350 mm (14") resp. 400 mm (16") fungerade med avseen-
de på nedplöjning av ytskiktet. Plogar med dessa tlltbredder
användes, med eller utan tillsatsredskap såsom skumrist,
stubbrist, förplog och skumvinge (fig. 6-9)• Dessutom har s.k.
nyodlings- eller djupplogar (tUtbredd 500 mm resp. 600 mm,
fig. 10-11), en tvåskiktsplog^ (400 mm, fig. 12) samt en s.k.
parallellplog (550 mm, fig. 13) utnyttjats. Inverkan av olika
körhastigheter och arbetsdjup har också studerats.



Figur 4. Parcel Isåmaskin.
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Figur 5. Skiss över försöksplats.
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Figur 6. Plog med skumrist.

Figur 7. Plog med stubbrist.



Figur 8. Plog med förplog.

Figur 9. Plog med skumvinge.
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Figur 10. Nyodlingsplog, tiltbredd 500 mm.

Figur 11. Djupplog, tiltbredd 600 mm.
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Figur 12. Tvåskiktsplog.

Figur 13. "Paraliellolog"
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4.4 Försöksplan

Uppläggningen av försöken framgår av tabell 1.

Tabell 1. Försöksplan för plöjningsundersökning

Försöks-
led

Tilt-
bredd Anmärkning

Kör- Nominellt
hastighet arbetsdjup

1
2

3
H
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16

350
400

n

n

n

i i

n

it

n

it

n

n

500
600

550

mm
mm

nun
mm

mm

Skumrist*''
Skumrist
Skumriot-1'

n

it

n

Utan rist
Stubbrist
Skumvinge
Förplog
Tvåskiktsplog

Utan r ist2^
Skumrist

it

Parallellplog3)

5

3
7
5

km/h
II

km/h
km/h
km/h
n

it

II

it

n

II

it

II

ti

tt

it

200
II

n

it

150
250
200

n

ti

IT

II

250
200

tt

450
200

mm

mm
mm
mm

mm
mm

mm
mm

1) Skumvinge på Kungsängen i
2) Rist kunde ej monteras på denna plog
3) Användes ej på Kungsängen II

M.5 Plöjning

Plöjningen utfördes runt två ryggar. Varje försöksled uppre-
pades två gånger, en gång vid varje rygg, för att minska in-
verkan av jordartsvariationer på resp. försöksplats. Antalet
provtagningsplatser för varje försöksled var således fyra. En
yta på 50x100 m var tillräcklig för varje försöksplats (flg.
5). För varje försöksled plöjdes två eller flera drag för att
plogen skulle kunna ställas in. Tumstock användes för att mäta
arbetsdjup och första tiltans bredd. Ungefärlig körhastighet
erhölls via traktorns varvräknare och vald växel. Då slir-
ningen inte kunde mätas bortsågs från denna. Eftersom (i för-
hållande till plogarna) relativt stora traktorer användes, var
slirningen sannolikt ganska liten i de flesta fall.



1 ,

"ovtagnlng1

cgsEfter plöjning uttcgs prcflisnitt, acm analyserades ned av-
seende på Mg-innehäil på olike nivåer i profilen. Två
tt fä j llll S ] t t å

Efter plöjning
seende på Mg-innehäil på olike nivåer i profilen. Två profil
uttogs frän varje parallell. Sanman] agt ut-ogs båiedeö j±t
profiisnitt från v".rje försöksled p<* cie tre försoksplatsern

filer
j±tte

soksplatserna.

Före provtagning packades d m p'ojaa jo?"1en r.;ed v-i i t e'.iev en
liten, bandburen grävmaskin. DareTter grävde man sig, med
hjälp av grävmaskinen, nor till bectjn av det plöjda skiftet.
En provtagningslåda oroösaier sedan in i jorden, vinkelrätt
mot körriktningen, med grävmaskinens skors.. (På Kungsängen I
grävde man för hand och slog Jr crovtagningslådan med slägga).

Provtagningslådan gjordes lika bred som piogen.3 t Utbredd.
Flera lådor måste alltså användas, en för varje tiltbredd.
Ladorna var indelade i liggaru'e fack, vart och ett 50 mm högt
(fig. 1^)- Jorden i varje fack förpackades för analys - efter
torkning, vägning och målning - av Mg-ir.nehåilet. Analys ut-
fördes vid Institutionen för radioekoiogi enligt Appendix.

5. RESULTAT

5-1 Redovisning av resultat

Resultatet av plöjningarna presenteras i form av tre diagram-
serier (I-III, sid. 19 f.), en serie för varje forsöksplats. I
varje serie finns ett diagram för varje försöksled. Varje dia-
gram representerar ett medeltal av åtta mätningar (i ett fåtal
fall sex mätningar).

Diagrammen ar uppställda enligt följande: Pä den horisontella
axeln anges den procentuella andelen av profilens totala Mg-
innehäll minskat med bakgrundsinnehållet (dvs. andelen av yt-
skiktet). På den vertikala axeln angoa djupet för varje nivå,
räknat frän markytan efter plöjning. Sålunda markerar längden
av en liggande stapel Mg-kcncentrationen på dep, nivå som an-
ges. För att ge en uppfattning om spridningen mellan olika
observationer inom ett och 3amrna försöksled !u'r standardavvi-
kelsen angivits sotn horisontella linjer i staplarna för någrn.
diagram. Spridningen är av samma storleksordning även för öv-
riga försöksie,:]..
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Figur 14. Provtagningslåda för uttagning av
jordprover.

Tabell 2. Sammanställning av plöjningsförsök

Försoks-
led

]

2
3
4
5
6
7
a
9
10
11
12
13
IM
15
J6

Kungsängen

% Mg under
200 mm

69,2

51,3

39,5
30,4

*»i,7
71,2

37,3
26,8
59,6
15,0
36,4

58,7
44,4

63,5
96,8

13,7

I

Place-

ring

3
5
10
13
9
2
11
14
7
15
12
6

4
1
16

Kungsängen

% Mg under

200 mm

6,9
7,7
9,b

24,5
5,3
41,1

20,2

11,7

14,9
3,1
41,9
34,5
62,1
38,0

69,5
-

II

Place-
ring

14

13
11
7
15
4
ö
10
9
12
3
6
2
5
1
-

Krusenberg

% råg under
200 mm

26,6

16,6

31,3
20,8

8,9
35,5
49,5
51,9
42,6

35,1
8,4

61,6

61,5
54,5
82,ö

9,8

Place-
ring

11
13
10
12
15
8
6
5
7
9
16
2
3
4
1
14



5-2 Sammanställning

För att få en mera lätthanterlig redovisning av resultaten har
de sammanställts i tabell 2. Som kriterium för hur väl plöj-
ningen lyckats valdes procentuell andel Mg under normalt plöj-
ningsdjup (200 mm). Därefter rangordnades försöksleden efter
denna procentsats. Observera att sammanställningen grundar sig
på arbetsdjup mätt efte;* plöjning och inte det nominella plöj-
ningsdjupet.

6. DISKUSSION

6.1 Erhållna resultat

Diagrammen visar i allmänhet ett större arbetsdjup än det no-
minella. Nominellt arbetsdjup avser djup i förhållande till
den obearbetade markytan och inte det profildjup som erhölls
vid provtagning. Jorden luckrades vid plöjningen, och den
packning som utfördes efteråt var inte tillräcklig för att ef-
terlikna den packning som uppstår under en odlingssäsong.
Dessutom var de flesta plogarna inte utrustade med stödhjul,
vilket kan ha medfört att plöjningsdjupet bitvis blivit något
ojämnt.

En mindre Mg-halt i nedersta nivån innebär inte nödvändigtvis
att hela nivån innehållit magnesium. Det är ju tillräckligt
att översta delen av skiktet är Mg-haltigt för att positivt
utslag skall erhållas vid analys. Arbetsdjupet behöver alltså
inte sträcka sig ända ner till botten av den nedersta nivån.

Inom varje försöksled erhölls en betydande spridning. Detta
har omnämns även i tidigare gjorda undersökningar (Steenberg &
NJjzis, 196M), och överensstämmer med erfarenheter från prakti-
ken.

6.2 KörhästIghet

Beträffande inverkan av olika körhastigheter kan inga säkra
slutsatser dras.



•Ii ':'• Arbetsdjup

ökat arbetsdjup har, i samtliga fall utom ett (se 6.6 Två-

oiciktsplog), förskjutit tyngdpunkten för Mg-koncentraticnen

nedåt.

b.4 Tillsätsredskap

Inverkan av olika tillsatsredskap (skumrist, stubbrist, för-
piog, skumvinge) pä andelen Mg under 200 mm är varierande.
Inga säkra slutsatser kan dras av materialet .Man kar; dock för-
moda att dylika redskap under torra förhållanden (åtminstone
på styva jordar) försvårar plogens nedträngande till avsett
arbetsdjup.

6.5 Tiltbredd

Vad gäller tiltbredden kar sSgas att 500 nun (20") cch 600 mm
(2'4") tiltbredd ger bättre resultat än 350 mm och 400 mm (34"
resp. 16"). Få Kungsängen I har dock de olika tlltbredderna
givit likvärdiga resultat. Det rned god marginal bästa resul-
tatet har på samtliga försöksplatser erhållits med 600 mm
t Utbredd och stort arbetsdjup (ca 500 mm).

6.6 Tvåskiktsplog

Tvåskiktsplog till 250 mm nominellt arbetsdjup har i genom-
snitt givit ungefär samma resultat som konventionell pxog med
samma tiltbredd och arbetsdjup. På lätt jord (Krusenberg/ är
clock tvaskiktsplogen överlägsen, medan motsatsen gäller för de
styvare jordarna (Kungsängen I & II). Mindre arbetsdjup borde
"imiigen ge sämre resultat, vilket stämmer för Kungsängen I
och Krusenberg. Av någon anledning har det blivit tvärtom fö"
Kungsängen II. En möjlig förklaring till detta är den stor i
spridning i resultaten som tidigare nämnts. Misstag vid plöj-
ning eller provtagning kan naturligtvis inte uteslutas.

6.7 Parallellplog

ParallelIplogen hnc visat Gig göra ett klart otillfredsstäl-
lande arbete på de två försöksplatser där den körts (Kungs-
ängen 1 och Krusenberg). Den h?.r snarare fungerat som en kul-
fcivator än som en plog.
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1
o.o Slutsatser

i'ridersckningen visar att de plogar som är vanliga i Sverige
;35O mm resp. 400 mm, dvs. 14" resp. 3.6") knappast är till-
räckligt effektiva Tör nedplöjning av radioaktivt material. Av
övriga plogar ka.n endast plogen med 600 mra tiitbredd körd med
ca 500 mm arbetsdjap sägas utföra ett någorlunda tillfreds-
ställande arbete. 3å djup plöjning är dock problematisk på
mänga jordan. Denna piogtyp är dessutom mycket sällsynt i
Sverige.

Man bör hälla i minnet att nedplöjningen blir betydligt sämre
vid t. ex. ryggar och vändtegar.

Del djup pä 200 mm som angivits som gräns vid sammanställ-
ningen i tabell 2 minskar något under perioden fram till nästa
plöjning p.g.a. packning. Om materialet under denna nivå ska
förbli orört måste alltså efterföljande plöjningar göras några
centimeter grundare än den angivna nivån.

6.9 Ytterligare försök

Undersökning av plogar med tiltbredden '450 mm (18"), vilka
börjar bli tillgängliga i större omfattning, samt ytterligare
försök med plogar med tiltbredderna 500 mm och 600 mm skulle
vara av Intresse. Alternativa metoder som t. ex. schaktvagn
borde också utredas.
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i : 1-6. Procentuell fordeloiny av spariiir.net i nsarkprofilen inons
olika försöksled :se tab. 1 , s id . 12, j f r även tex t ) .

Va71 pä styv lera (Kungsängen I ) .
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Ciacram I. 7-12. Procentuell förcielninq av spårämnet i markprofilen inom
c1i*a försöksled (se tab. 1, sid. 12, jfr även text).

'••>jv.p -i

'.00

Vall på styv l e r i {Kungsänoen I ) .

mm
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gm®

/ . 10ö
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Diagram 1: 13-16. Procentuell fördelning av spårämnet i markp>*ofilen inom
clika försöksled (se tab. "i, sid. 12, jfr även text).

Vall på sytv lera (Kungsängen I).

Oj up (r.m)

;oo

:00

300

mm
mmmm

^ W S S W p S i J v ^
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•00
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4
•c

• I

Diagram II : 1-6. Procentuell fördelning av spårämnet i ma>-kprofnen inom
olika färsöksled (SG tab . 1, s id . 12, j f r även t e x t ) .

Stubb på styv lera (Kungsängen I I ) .

Djup ;'r.m)

300

100

300
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Diagram II : 7-12. Procentuell fördelning av spärämnet i markprofilen inom
olika försöksled (se tab. 1, sid. 12, j f r även text).
Stubb på styv lera (Kungsängen I I ) .

Djup (mm)

100

200

iOO

100

200

300

100

200

300

Mg ( I )
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Diagram I I : 13-15. Procentuell fördelning av spårämnet i markprofilen inom
olika försöksled (se tab. 1 , sid. 12, j f r även text).

Stubb på styv lera (Kungsången I I ) .

Djup (mm)
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300

m
•jff'JtrJf
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15.

-H-»

50 Mg ( * )
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Diagram I I I : 1-6. Procentuell fördelning av spårämnet i markprofilen i
olika försöksled (se tab. 1, sid. 12, j f r även text)

Djup (mm)
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Diagram III: 7-12. Procentuell fördelning av spärämnet i markprofilen inom
olika försöksled (se tab. 1, sid. 12, jfr även text).

Djup (mm)

100

200

'i 00

Stubb pä le r ig och sandig mo (Krusenberg).

I I
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i 00

• • • •

• • * . ' • y r ' • • • • - • • - • - ' •
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26.
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Diagram I I I : 13-16. Procentuell fördelning av spårämnet i markprofilen inom
olika försöksled (se tab. 1 , sid. 12, j f r även text ) .

Stubb på lerig och sandig mo (Krusenberg).

50

27.

Djup
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300
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16,



APPENDIX

Analys av spårämnet,

För att simulera en ytdeposition av radioaktiva ämnen torde
sådana p-g.a. deras förmåga att märka jordens ytskikt, vara
att föredra rent metodmässigt. Emellertid ställer strålskydds-
hänsyn de metodiska fördelarna åt sidan vid arbeten ute på
fältet och därför utarbetades vid Institutionen för radioeko-
logi ett annat märkningsförfarnde. Detta baserar sig på an-
vändning av ett lättlösligt, icke radioaktivt salt som markör.
Eftersom relativt stora mängder av ett sådant salt måste an-
vändas, valdes kieserit, MgSOfj.^O, som bl.a. prövas som
gödselmedel och som kan fås till låg kostnad.

Kieseriten är under en övergångstid lättlöslig i jorden och
kan extraheras med varmt vatten. Jordens eget, utbytbart
bundna, magnesium däremot kräver ett starkare extraktionsmedel
och ger därför endast upphov till en låg bakgrund vid mätning
av vattenextraherat Mg. Den slutligt valda analysmetoden
omfattade följande steg:

1. Snabb uttagning av jordprov efter försökets genomförande.

2. Torkning samt målning av provet på samma sätt som för
konventionell kemisk analys, dvs. så att finmaterialet
passerar en sikt <2 mm.

3. Invägning av 10 g torr jord som representativt prov i
250 ml glasbägare. 100 ml aq. dest. tillföres.

4. Uppvärmning av bägaren med innehåll under urglas till
90-95°C. Temperaturen hålles 1 timme under upprepad
omrörning genom rotation av suspensionen.

5. Piltrering genom hårda veckfiltra.

6. Piltratet spädes 1:20 och mätes med avseende på dess halt
av Mg med atomabsorptionsspektrofotometer. Extraherbar
Mg-mängd per 100 g jord beräknas.

Bakgrundsnivå i jord: Krusenberg 1-2 mg/100 g jord
Kungsängen 2-1» -"-

Excess av Mg i de uttagna jordproven berodde på deponerad
Mg-mängd, provtaget djupskikt etc. och kunde variera mellan
0 och 50 mg/100 g jord.

Uppsala i september 1983

Ake Eriksson
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