
N-effektivitet er god økonomi
En høj kvælstofeffektivitet er vigtig for at opnå en god økonomi i marken og for at give den 
mindste påvirkning af miljøet

Kvælstofeffektiviteten er bestemt 
af mange faktorer, men grundlæg-
gende kan man sige, at faktorer, som 
påvirker udbyttet, influerer på effekti-
viteten. 
Alle de ting, man gør i marken, som 
øger udbyttet, øger også kvælstof-
effektiviteten ved en given kvælstof-
mængde. Derfor skal man sørge for, 
at marken er afbalanceret med fosfor, 
kalium og alle de andre næringsstof-
fer, men også at vækstregulering, 
svampebekæmpelse og alt andet, som 
drifts lederen er herre over, er optime-
ret.
I Danmark er de mængder af kvælstof, 
man må benytte bestemt af lovgivnin-
gen via kvælstof-normerne, som i en 
del år nu har ligget omtrent 20 procent 
under økonomisk optimum. Derfor har 
langt de fleste marker været underfor-
synet med kvælstof, hvilket har givet 
en naturligt god kvælstofeffektivitet, 
da kvælstof har været den absolut 
 begrænsende faktor i de fleste marker. 
Vi har dog været dygtige til at opti-
mere udbyttet på trods, men det har 
betydet, at vi har set det ske på bekost-
ning af proteinindholdet.

Plus 17 procent kvælstof
Det forventes (i skrivende stund primo 
februar 2016) med ny lovgivning, at 
den politisk bestemte undergødsk-
ning udfases. Derfor forventes det, 
at  kvælstofnormerne øges med 17 
procent i 2016 i forhold til de normer, 
der tidligere er meldt ud for plan-
perioden 2015/16. Bliver dette som 
forventet, kommer kvælstofnormerne 
altså tættere på det økonomisk opti-
male niveau. Dette betyder også, at det 
bliver endnu vigtigere at holde en høj 
kvælstofeffektivitet.
Kan vi ikke opnå en god kvælstof-
effektivitet stiger kvælstofoverskud-
det, som efterfølgende kan lede til en 
øget udvaskning. Nye svenske forsøg 
har vist, at først når der gødes over 
det økonomisk optimale niveau stiger 
udvaskningen problematisk. Læs mere 

om disse resultater på www.yara.dk
Tildelingsstrategi for hvede

Afstem efter behovet gennem 
sæsonen
En optimal kvælstofstrategi skal passe 
med hvedens behov gennem vækstsæ-
sonen. Den første gødning gives til at 
sikre behovet ved vækststart og busk-
ningen. Næste tildeling sker i starten 
af strækningen. Her er det vigtigt, at 
planterne ikke oplever næringsmang-
ler. Så der må ikke være for lang tid 
imellem de to tildelinger. Alternativt 
skal den første tildeling være stor 
nok, så den kan holde frem til anden 
tildeling. 
I tabel 1 er vist danske forsøg. hvor det 
ses, at de parceller, som modtog mest 
kvælstof ved første tildeling (1, 4 og 
6), gav det højeste udbytte. Formålet 
med de to første tildelinger er at op-
bygge en tilpas bladmasse hurtigst mu-
ligt, så der kan opfanges mest muligt 
af solens lys til at producere udbyttet. 
Tredje tildeling gives sidst i stræknin-
gen for at sikre, at bladmassen holdes 
grøn længst muligt, og der også er 

kvælstof til rådig til at indlejre nok 
protein i kernerne.

Kom ikke for sent ud
Som det har været med de danske 
underoptimale kvælstofnormer, har man 
i forsøgene set udbyttetab ved at give 
gødningen sent, altså i den sidste del af 
strækningen. Dette skyldes, at hvis man 
flytter noget af kvælstoffet fra de tidlige 
tildelinger, er bladmassen underopti-
malt udviklet, når vi når skridning, og 
bladmassen er færdigudviklet. 
I tabel 1 ses det også, at der kun har 
været små og ikke signifikant sikre mer-
udbytter for at udsætte anden tildeling 
fra ultimo april til medio maj, eller at 
tredele gødningen. 
Hvis der med den nye lovgivning bliver 
mulighed for at tildele kvælstof nær det 
økonomisk optimale, er der gødning 
nok til at optimere på tildelingen ved at 
give en senere tildeling. På denne måde 
kan man både optimere på udbytte og 
proteinindhold.
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1. 80  91 171 11,6 82,8

2. 40 131 171 11,5 -0,7

3.  0 171 171 11,6 -1,1

4. 80  91 171 11,6 0,7

5. 40 131 171 12,2 -2,5

6. 80  51 40 171 11,9 0,3

7. 40  91 40 171 12,2 -2,4

8.  0  80  91 171 11,8 -0,9

9.  0  40 131 171 11,9 -3,8

LSD 2,4

Tabel 1 – 13 landsforsøg 2001-2003
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