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Fleråriga balanser fosfor och kalium 

Generellt Om där finns fosfor och kalium kvar efter skörden är bärgad 
kan dessa uppgifter hämtas till efterföljande år. 

 

Balansen visas i 
Gödselbehov Övriga behov 

 
 

Observera Är balansen överförd och någon uppgift ändras på föregående 
år, ändras inte värdet för ingående balans det aktuella året 
utan då måste balansen beräknas på nytt.  

 

Beräkning sker för ett år  Det går att gå tillbaka till 2015 och därifrån beräkna balanser 
år för år framåt. 

Detta skall vara gjort året som balansen skall överföras från 

I vo-plan, fält, grund-
uppgifter skall du i kolumnen 
nedmyllning bocka för de fält 
som du myllat ned halm, blast 
osv. Om du inte bockar i 
kommer programmet att 
räkna att P och K lämnar 
fältet med halm osv.   

 
Gödsling 

Både handelsgödsel och 
organisk gödsel skall ha 
status utfört, samt mängd 
per hektar skall vara korrekt 
för respektive behandling. 
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Skörd 

All skörd skall vara satt till 
status utfört, samt korrekt 
skörd per hektar skall vara 
inlagd för respektive fält 

 
Halm, blast osv 

När det gäller bortförsel av P 
och K med halm kan 
programmet räkna på 2 sätt 
om där inte finns markerat i 
nedmyllning i vo-planen. 

 

 
 

Om behandling med biprodukt 
med mängd per hektar läggs 
in räknas bortförsel på den 
angivna mängden per hektar. 

 
 

Om ingen biprodukt är inlagd 
tas 50 % av skördad 
huvudprodukt och räknas som 
bortförd biprodukt (halm) 

 

Hämta balanser till aktuellt år 

Beräkna flerårig balans 
finns under Gödselbehov, 
Övriga behov 

 

Här visas  

 
 

En lista med alla fält visas.  

1. Väljs fältet kommer balans 
att beräknas för valt fält 

2. Med Välj alla blir alla fält 
markerade 

 

Godkänn med OK 
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Exempel på hur bortförsel av halm påverkar 

Förutsättningar.  Tre fält med samma grundförutsättningar men olika hantering 
av halmen.  

I exemplet visas balans för kalium då bortförsel av halm 
påverkar detta mest, men fosfor balansen fungerar på samma 
vis. 

 

Utkörd stallgödsel till förfrukt Till grödan höstråg är lagt 76 kg K/ha som nöt flytgödsel 
 

Bortförd skörd 6 ton/ha kärna är bortfört, vilket är 26 kg/ha bortförd kalium 

Nedmyllad halm 

På fält 3A har bockats för att 
halmen nedmyllas på förfukts 
fältet. 

 
 

Överskottet av kalium skrivs 
då in i kolumnen, beräknat 
efter: 

 
Tillförd K 

Bortfört K med kärna                                  

76 

26 

Balans till nästa år 50  

Bortförd halm, enligt schablon 

På fält 2A har INTE bockats 
för att halmen nedmyllas på 
förfruktsfältet dvs halmen 
bortförs. 

 
 

Endast skörd är inlagd, ingen 
halm på förfuktsfältet. 

 
 

Överskottet av kalium skrivs 
då in i kolumnen, beräknat 
efter att kg bortförd halm är 
50% av skörden dvs 3 ton 

 Tillförd K 

Bortfört K med kärna 

Bortförd K med halm                                  

76 

26 

30 

Balans till nästa år 20  
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Bortförd halm, mängd inlagd 

På fält 1A har INTE bockats 
för att halmen nedmyllas på 
förfuktsfältet dvs halmen 
bortförs. 

 
 

Både skörd och halm är inlagt 
på förfuktsfältet, i detta fallet 
1 ton/ha halm 

 
 

Överskottet av kalium skrivs 
då in i kolumnen, beräknat 
efter att 1 ton halm bortförs  

 
Tillförd K 

Bortfört K med kärna 

Bortförd K med halm                                  

76 

26 

10 

Balans till nästa år 40  

Balans följer med mellan år 

Förutsättningar På ovanstående 3 fält sås efter höstrågen höstraps år 2 som 
avkastar 3,5 ton/ha och halmen nedmyllas på alla fält. Ingen 
kalium tillfördes detta år. 

 

Balans beräkningen för fält 
1A blir då: 

 
Ingående balans K 

Bortfört K med rapsfrö                                  

40 

28 

Balans till nästa år 12  
 

Balans beräkningen för fält 
2A blir då: 

 
Ingående balans K 

Bortfört K med rapsfrö                                  

20 

28 

Balans till nästa år 0 Observera att talet aldrig kan bli negativt även om 
bortförseln överstiger ingående balans och årets givor. 

 

Balans beräkningen för fält 
3A blir då: 

 

Ingående balans K 

Bortfört K med rapsfrö                                  

50 

28 

Balans till nästa år 22  
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Balansen går att redigera manuellt 

Det går att manuellt ändra 
talen för balans. Detta kan 
vara aktuellt om man gjort en 
ny markkartering. 

 
 

Detta påverkar inte 
automatiskt kommande års 
balans om dessa redan är 
överförda. Ny balansberäkning 
måste då göras.  

 


