


Hvad er det rette N- niveau for disse 2 planter 



Tysk model – sammenhæng mellem  optaget N ie efterår og optimal N i foråret



Vinterraps biomasseklip
Denne mark havde en gennemsnitlig biomasse på 3,20 kg svarende til 144 kg/N optaget! 



Vejning





Der regnes med 45 kg N pr. ha for hvert kilo biomasse rapsen henter i efteråret.

Der klippes 3-4 repræsentative steder i marken af 1 kvadratmeter ved 
vækststop, typisk i slutningen af november måned. 

Find gennemsnitsvægten fra de 3-4 udtagninger, og gang det med 45 = resultat 
af kg/N optaget om efteråret pr/ha.

Eksempel på gradueret kvælstoftildeling i foråret:

Eksempel: Hvis kvælstofoptagelsen i november måned bestemmes til 90 kg N 
pr. ha = (2 kg/kvm biomasse *45), bør man reducere kvælstoftilførslen om 
foråret med 28 kg N/ha. 

Når biomassen stiger med 1 kg, så falder den optimale N-mængde i foråret med 
30 kg 

Metode til beregning af kvælstofoptaget i efteråret (Tysk Model) 



Forventet behov i foråret ud fra biomassemålinger i efteråret.

Gødningstildeling forår efter biomassemåling

Planteklip 
friskvægt 

kg/m2

Beregnet 
N-optag 

i efteråret kg/ha

Korrektion af  
forårstildeling 

Kg N/ha

N-behov forår 
kg N/ha. fra 

basis 170 kg/N

0,5 23 +19 189 Kg/N

1,0 45 +4 174 Kg/N

1,5 68 -12 158 Kg/N

2,0 90 -28 142 Kg/N

2,5 113 -44 126 Kg/N

3,0 135 -60 111 Kg/N

3,5 158 -75 95 Kg/N

4,0 180 -91 79 Kg/N

Forudsætning for tabel: Økonomisk optimum på JB 5-6 220 kg/N og en efterårstildeling på 40 kg/N = 180 kg/N rest forår. 
(Fastsat efterårsvirkning på (50 kg. N – kg opnået N) * 0,70 % omregningsfaktor= korrektion) 

-



Vinterraps 
vurdering 
efterår

Biomasse 
Kg pr m2

1. tildeling –

begyndende 

vækst

2. tildeling -
plantehøjde 
40-60 cm

Kg/N 
i alt 

Svag <2,0 85 Kg/N 85 Kg/N 170

Middel 2-0 - 3,0 60 Kg/N 80 Kg/N 140

Kraftig > 3,0 40 Kg/N 70 Kg/N 110

Anbefalet kvælstoftildeling forår 2021

Tabelgrundlag: Økonomisk optimum ved 220 kg N. Tildelt 40 kg/N i efteråret, JB 5-6  og max 180 kg/N i forårstildeling.



Eksempel på justeret gødningsplan forår 

En biomasse på 2,8 kg = 127 kg/N til forårstildeling
Ca. 50 kg N. mindre end standardplanen.  

40%
60%



RapsTjek Bioklip Gennemsnit kg pr m2 Variation 

2020 44 22 2,5 1,5 - 4,2

2021 75 39 2,7 1,0 - 4,5

2022 108 48 2,5 1,5 – 4,0

RapsTjek og Bioklip



Vi har en base af landmænd, som er meget interesseret i vinterrapsdyrkning – og som har været meget 
lydhøre overfor forsøg og argumenter

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra landmænd, som har brugt metoden i de sidste par år

Mange landmænd laver selv bioklippene –

Er det tidskrævende? – ca 1 time for 20 ha !

Vi har fået overbevist (næsten) alle vore kolleger om at der er noget i det her

Vi har kunnet vise forsøg gennem en årrække, som bekræfter teorierne - da vi samtidig kan se at fradraget 
er lidt konservativt, er vi ret sikre på at ingen har tabt på metoden

Hvordan fået landmænd med 



Videre udvikling af modeller efter danske forhold – gerne satellit- eller dronemonitering

Det er en udfordring,  at der bruges rigtig meget husdyrgødning i vinterrapsen i efteråret

En fremtidig model skal med stor sikkerhed kunne bestemme hvor meget N- der er optaget i efteråret og 
hvor meget N- der bliver tilgængeligt i foråret - både organiske og N-min puljer 

Jeg er sikker på, at der ved den rigtige monitering, kan findes endnu større reduktioner af N- tilførsel i 
foråret

Fremtidige udfordringer




