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Proteinindhold bestemmes af kvælstof og udbytte

• En given kvælstofmængde fortyndes ved øget udbytte

• N-behovet øges med 1,5 kg N pr. hkg udbytte

• Kvælstofnormerne er baseret på foderbyg

• Udbytte trækker mest i behovet

• Mere protein er kun en fordel i foderbyg

• Normerne er for høje i fht. dyrkning af maltbyg

• 10 kg N giver ca. 0,15 – 0,20 procentenheder protein mere

• 9,5-11,0 giver altså et vindue på 50-75 kg N/ha

• Sigter man efter den lave ende af intervallet begrænses udbyttet for meget 



Hvor meget kvælstof gives i praksis?
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Udtræk fra Dansk Markdatabase, 1310 marker med vårbyg, 2020
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Hvordan er det gået tidligere?
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Jordtype

• Hvor meget kvælstofmængden skal reducere med for at ramme maltkravet 
afhænger af jordtypen

• På JB 1 reduceres med 3-4 kg N/ha

• På JB 2-6 reduceres med 10 kg N/ha

• På JB 7 reduceres med 3-4 kg N/ha



Husdyrgødning i foregående år

• Hvis der er anvendt større mængder (>100 kg N) husdyrgødning i årene forud 
skal mængden reduceres yderligere

• Fratræk op til 15 kg N/ha i fh.t. kvoten



Efterafgrøde

• Efterafgrøder kan stille kvælstof til rådighed for vårbyggen

• Efterafgrøder kan give en sen kvælstofvirkning og øge 
proteinindholdet

• Der skal korrigeres for efterafgrøder hvis de er kraftige 

• Fratræk 10-20 kg N/ha



Såtidspunkt

• Tidlig såning giver alt andet lige et større udbytte -
• Tidlig gødskning øger tiden kvælstof er i jorden

• Større risiko for tab -

• Øget mulighed/behov for deling +

• Sås før 1/4 øges N-behovet med 0,7 kg N/ha pr. dag før 1/4

• Sås efter 1/4 falder behovet med 0,7 kg N/pr. dag efter 1/4

Protein
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Delt gødskning

• 80-100 kg kvælstof ved såning er passende

• Skal være let tilgængeligt dvs. ikke spredt på overfladen

• På grovsandet jord maks. 40 kg N ad gangen



Gødningstyper

• Forskellige gødningstyper har forskellig virkningshastighed

• Langsom/sen virkning giver mere protein

Kalksalpeter AN og CAN
Fl. Gødning, 

UAN
Gylle Dybstrøelse

Flydende 
ammoniak

Hurtig Langsom



De samlede korrektioner i fh.t. N-kvoten

• Revider gødningsplanen hvis udbytteforventningen ændre sig – 1,5 kg N/ha

• Især ved deling af N

• Tilpas N-mængden efter såtidspunkt 0,7 kg N/ha/dag + før 1/4 – efter 1/4 

• Reducer N-mængden efter jordtype, - 10 kg N/ha på JB 2-6

• Større mængder husdyrgødning (>100 kg) i årene forud fratrækkes 15 kg N/ha

Eller

• Tilpas N-mængden i fh.t. tidligere års opnåede proteinprocenter OG udbytte

• 10 kg N = 0,15-0,20 %-enheder protein



Tak for opmærksomheden


