
  

Kajsa Hedgren 
 

 
Väljer växter olika typer av fosfor för att minska konkurrensen? 

 
Syftet med mitt examensarbete var att försöka ta reda på om växtarter använder sig av 
olika typer av fosfor för att slippa konkurrera med varandra. Jag ville även se om 
fosforutnyttjandet ökade när flera arter fick samsas än när arter växte var för sig. 
 
Fosfor är ett av växternas 17 livsnödvändiga näringsämne. Trots att fosfor är väldigt 
vanligt förekommande i marken finns det ofta i former som växterna inte klarar av att 
utnyttja. Detta gör fosfor till ett av de mest tillväxtbegränsande ämnena för växter. 
P.g.a. det måste växterna anpassa sig för låga fosfornivåer. Det finns två huvudsakliga 
strategier för det, antingen samlar de på sig fosfor för senare behov, eller så ökar de 
sitt fosforupptag. Vanligaste sättet att öka sitt fosforupptag är mykorrhizasymbios. 
Det innebär att växten har ett samarbete med en svamp med vilken den utbyter kol 
mot fosfor. Växten kan även öka sitt fosforupptag genom att lägga mer tillväxt på 
rötterna istället för på skotten, detta gör att den kan ta upp mer fosfor ur marken. 
 
Konkurrens mellan olika växter uppstår när två eller fler individer delar på en resurs. 
En resurs kan vara t.ex. solljus, vatten eller näringsämnen. Konkurrensen blir 
kraftigare ju minde det finns av resursen. För att undvika att konkurrensen med andra 
arter blir för stor kan olika arter ha olika nischer. En nisch är artens resursbehov, 
habitatkrav samt tolerans mot olika miljöfaktorer. Om arters nischer är tillräckligt 
olika kan de växa tillsammans utan att konkurrera ut varandra. Ett resultat av en sådan 
så kallad nischseparation kan bli komplimentaritet. Det innebär att växter utnyttjar 
gemensamma resurser antingen vid olika tidpunkter eller på olika ställen. 
 
Jag utförde ett krukexperiment för att se om det finns en nischseparation i 
fosforupptag hos olika växtarter och ifall fosforutnyttjandet är större när fler arter är 
närvarande. Jag använde mig av tre vanliga svenska gräslandsarter, bergssyra, röllika 
och engelskt rajgräs. Dessa sådde jag i tre olika kombinationer (bergssyra ensam, 
tillsammans med röllika som konkurrent och tillsammans med två konkurrenter, 
röllika och engelskt rajgräs) och med tre olika nivåer av tillgänglig fosfor i jorden. 
 
Resultaten visade tecken på en nischseparation i fosforupptag mellan de olika arterna. 
Denna slutsats kunde dras eftersom bergssyrans skott vägde mindre per individ när 
den växte i monokultur än när den växte med en eller två konkurrenter under 
fosforbegränsade förhållande. Konkurrensen mellan arter var mindre allvarlig än 
konkurrensen inom samma art och en förklaring till detta kan vara att de olika arterna 
använde olika typer av fosfor i jorden. 
 
Dock fanns det motsägelsefulla resultat. Skottens totala vikt per kruka och den totala 
biomassans vikt per kruka skilde sig något mellan artkombinationerna. Det berodde 
troligtvis på röllikans dåliga tillväxt. Mer forskning i större skala behövs helt klart för 
att kunna bevisa att nischseparartion i fosforupptag verkligen existerar. 
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Abstract 
A pot experiment was conducted to investigate if there is a niche separation in P uptake in different 
plant species and if the efficiency of the P utilization is larger when there are more species present. 
Three Swedish grassland species was sown in three different combinations (Rumex acetosella as 
monoculture, together with one, Achillea millefolium, and two competitors, Lolium perenne and A. 
millefolium) and with three different levels of available P in the soil. The results showed indications of 
a niche separation in P uptake among the different species. This could be concluded since R. acetosella 
had a lower shoot dry weight per individual when growing in monoculture than when growing with A. 
millefolium or both A. millefolium and L. perenne, and under P limited conditions. The interspecific 
competition was less severe than the intraspecific competition, and the reason for this could be that the 
different plants use different parts of the P in the soil. Still there were some contra dictionary results, 
the total shoot dry weight per pot and the total biomass dry weight per pot differed slightly between the 
different species combinations probably because A. millefolium grew very poorly. Further research at 
larger scale is needed to prove a niche separation in P uptake really exists. 
 
 



  

 


