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Markens pH-profil

Bördig jordbruksmark på gammal havsbotten



Varför inte bara kalka markytan 

och vänta tills de djupare belägna 

sura markskikten neutraliserats?

Jordbrukaren kalkar matjordsskiktet 

och får en mycket bördig jord. 

Det har visat sig att kalken stannar i 

matjordsskiktet och påverkar inte de 

djupare belägna markskikten. 

Dräneringsvattnet från en väl kalkad 

åker på sur sulfatjord är fortfarande 

surt och metallrikt.  



Hur når man ner till de skikt där oxidationen äger rum?

Vid dränering av en lerjord uppstår en permanent 
sprickbildning vilken bildar ett dräneringssystem i alven. 
Detta system av sprickor ger tillsammans med modern 
täckdikning en lösning på hur man kan nå de aktiva 
oxidationszonerna. 

Vi använder oss av modern dräneringsteknik och utvecklar 
tekniken med underbevattning genom att till 
bevattningsvattnet tillsätta neutraliserande och 
oxidationshämmande ämnen. 

Tanken är att bevattningslösningen tar samma vägar 
(sprickbildningen) i marken som grundvattnet och också 
atmosfärens syre under torrperioder. Därför tror vi att vi kan 
nå de aktiva oxidationszonerna genom att tillsätta ämnen till 
underbevattningsvattnet. 

De kemikalier som används skall vara ofarliga ur 
miljösynpunkt och kompatibla med livsmedelsproduktion. Foto: Rainer Rosendahl



Hur vill vi påverka det försurade markskiktet?

1. Höj pH-värdet i det försurade skiktet

a) Neutralisera redan bildad svavelsyra

b) Fastlägg redan lösta metaller

c) Inaktivera acidofila mikroorganismer

2. Försvåra syretransporten

a) Om möjligt ur jordbrukssynvinkel, höj grundvattennivån 

för att hålla syre borta

b) Skapa en fysisk barriär på exponerade sprick- och 

porytor

3. Skapa mer reducerande förhållanden på 

dräneringsdjup och strax ovanför

a) Minska syretillgången som ovan

b) Tillför en antioxidant för att konsumera det syre som når 

de markskikt som skall skyddas

c) Tillför en elektrondonator som bidrar till att skapa 

reducerande förhållanden



Metod

En mycket utspädd suspension skapas genom 
tillsats av 5-7 g/l av mycket finkorniga 
kalkvarianter, Ca(OH)2 eller CaCO3, till 
bevattningsvattnet. 

Finkornig torv har använts som elektrondonator. 
Torven fångar också upp metaller i lösning och 
fungerar som energikälla för reducerande 
mikroorganismer. Tillsatserna av torv har legat på 
2 g/l. 

Kornstorleken bör vara nere på mikrometerskala 
för att undvika sedimentation i rörsystemet. 

Suspensionen pumpas genom 
dräneringssystemet och vidare ut i marken via 
sprickbildningen. 









Fältförsök 2012-2014



Subfield River water/m3 CaCO3 (2.5 µm)/kg CaCO3 (0.3 µm)/kg Peat/kg

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 130 - 660 - - - - -

2 130 120 - - - - - -

3 - 130 - - - 610 - -

4 130 120 - - - - - -

5 - 130 - - - 690 - -

6 - - - - - - - -

7 130 120 - - - - - -

8 130 - 820 - - - - -

9 - - - - - - - -

10 - 250 - 550 - - - 160

11 - 240 - - - - - -

12 - 240 - 570 - - - 160

Fältförsök 2016-2017





Uppföljning

Dräneringsvattnet från delfälten provtas två gånger varje 

höst och vår. I fält bestäms pH, redoxpotential och 

konduktivitet. Dessutom tillsätts färgreagens för Fe(II) i 

separat prov och bestämning sker vid återkomst till 

labbet. I labbet titreras också aciditet. Prover för anjoner 

och metaller tas och analyserna utförs i labben i Vasa 

och Åbo. 

Marken provtas mot slutet av projektet. Här bestäms 

metaller, förekomstformer av svavel, pH, m.m. samt 

mikrobiologin. 

Efter avslutade försök undersöks dräneringen för att se 

om denna försämrats under försöken. 







Mikrobiologisk effektuppföljning

• Markens mikrobpopulationer 

bestäms när ett försök närmar sig 

sitt slut. I fält grävs schakt för en 

detaljerad markprovtagning

• Intakta bakterieceller extraheras 

från markproverna i ett 

extraktionssteg

• DNA från cellerna isoleras med 

hjälp av ett DNeasy PowerSoil Kit

• Sekvenseringsarbetet utförs i 

samarbete med prof. Mark Dopson 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Metodbeskrivning

E. Högfors-Rönnholm, S. Christel, S. Engblom & M. Dopson

Indirect DNA extraction method suitable for acidic soil with high clay content

MethodsX, 5 (2018) 136–140. 
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På gång

• Mekanisering/automatisering av doseringen 

till underbevattningsvattnet

• Odlingsförsök där påverkan på odlingsväxten 

undersöks

• Fältförsök med injektion av suspension via en 

ovanliggande rörslinga på ca 60 cm djup
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