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Ojämn kvalitet
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Kalkat Okalkat
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Kalkat Okalkat
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Okalkat Kalkat
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Okalkat Kalkat
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Höstvete lerhalt 35%

Okalkat Strukturkalkat



Ärter lerhalt 35%

Okalkat Strukturkalkat
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Överlagrad kalk



Ekonomisk kalkyl

• Strukturkalk 5 ton/ha 2500 kr

• Nedbrukning 2 x 400 kr + 800 kr

• Total kostnad 3300 kr

• Bidrag LOVA 50 % -1650 kr

• Inbesparad jordbearbetning

• Plöjning -800 kr

• Harvning + crosskillvält -400 kr

• Slutlig kostnad 450 kr

• Vanlig kalkning 5 ton/ha 1500 kr
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10 tips för att lyckas med 
strukturkalkning

1. Man bibehåller strukturen med kalken – man kan inte skapa den.

2. Jorden måste reda sig – lika viktigt som vid jordbearbetning.

3. Avstå om det är för blött – kalkhögen kan ligga till nästa år.

4. Planera in kalken i växtföljden efter en gröda som tömt marken på vatten och 

skapat en bra struktur – bra läge efter höstraps.

5. Variera kalkgivan efter lerhalten – högre giva på styvare jord.

6. Värme i jorden är viktigt så kalka tidigt – bättre förhållanden i augusti än i oktober.

7. Bruka in kalken i matjordslagret omedelbart – nedbrukningen är flaskhalsen.

8. Lej in för nedbrukning om du inte har rätt redskap eller inte hinner – tajming 

viktigt.

9. Det får inte komma regn – och helst inte kraftig dagg – mellan spridning och 

nedbrukning.

10. Om du kalkar med LOVA stöd – stirra dig inte blind på att det måste utföras, avstå 

om det inte är rätt förutsättningar.
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Synliga effekter av strukturkalk

• Jorden är mer lättbearbetad

• Färre överfarter som spar tid och bränsle

• Tidigare och jämnare upptorkning på våren

• Mindre problem med skorpa

• Mindre rörelse i lerjorden ( stabilare aggregat)
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TACK!

Epost: taa.gard@telia.com

Hemsida: www.taagard.se

mailto:taa.gard@telia.com
http://www.taagard.se/

