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Koll på kalium i vall

Vallens kaliumbehov är stort, framförallt andra och
tredje vallåret. Var speciellt uppmärksam på jordar
med låg vittring. Det kan skilja 80 kilo per hektar i
kaliumvittring mellan en sandjord och en lerjord.
Sikta på 20 gram kalium per kilo ts i foderanalysen.
Kalium finns till största delen i
växtens stjälkar och blad vilket
innebär att vallen för bort stora
mängder kalium jämfört med
spannmål där bara kärnan förs
bort. En vallskörd på 8 ton ts
för bort 200 kilo kalium per
hektar men detta kalium behöver inte tillgodoses enbart med
gödsling. Här kommer jordens
vittring in som kaliumleverantör.
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Generellt frigörs mer kalium
från finkorniga jordar än grovkorniga. I de svenska bördighetsförsöken har lerjordarna i
snitt levererat 40-65 kilo kalium
per hektar och år medan sandjorden bidrog med mycket mindre eller inget alls (8±10 kg K/
ha). Men även jordens ursprung
spelar roll. Glimmer som både
finns i sand- och lerjordar och
illit som finns i lerjordar vittrar
till exempel mycket snabbare än
kalifältspat som finns i grovkorniga jordar.
Hur länge jorden kan leverera kalium på denna nivå beror
på hur mycket lättvittrat kalium
som finns i jorden och det har
markanalysens förrådskalium
(K-HCl) visat sig vara ett bra
mått på. Med K-HCl i klass 3
och över bör dock K-AL kunna
fyllas på med kalium från vittring även lång tid framöver
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