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▪ Flydende gødning udsprøjtet direkte på bladene af en voksende afgrøde

▪ Omfatter IKKE flydende gødning nedfældet i jord eller udsprøjtet på 
jordoverfladen

▪ Traditionel anvendelse af flydende gødning tilført marts – april i 
vintersæd, typisk med 5 hulsdyse, ikke kan betragtes som bladgødskning 
– optagelse gennem blade er beskeden.

Bladgødskning – hvordan defineres det?
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Danske undersøgelser af afsætning af sprøjtevæske på blade ved 
udsprøjtning af 110-200 liter/ha (Jensen og Spliid, 2003)

Vinterhvede:

▪ Vækststadie 23-28 (primo april): 35-60% afsat på bladene

▪ Vækststade 30-32 (medio april): 65-80% afsat på bladene

▪ Vækststadie 38-45 (skridning): >90% afsat på bladene

Bladgødskning – hvordan defineres det?

Vinterraps:

▪ Vækststadie 18-19 (>9 løvblade udfoldet): >80 % afsat på bladene



▪ Hurtig optagelse og virkning

▪ Tilgængeligheden og optagelsen påvirkes ikke af rodaktivitet og 
jordprocesser

▪ Tilførslen kan mere præcist matches med planternes behov i den 
aktuelle vækstsæson

▪ Bedre udnyttelse af næringsstoffer – større effektivitet!

▪ Mindre immobilisering i jord

▪ Reduceret lattergasemission

▪ Reduceret kvælstofudvaskning

Bladgødskning – potentielle fordele



I praksis:

▪ Begrænset hvor stor en mængde kvælstof, der kan tilføres pr. udbringning

▪ Risiko for bladsvidning

▪ Vejrbegrænsninger ved udbringning – vindhastighed, nedbør, temperatur, 
luftfugtighed

▪ Ammoniakfordampning ved anvendelse af urea – ser dog ud til at være 
meget begrænset. Ingen grund til at anvende urease inhibitor ved 
udbringning af max. 20 kg N/ha pr. gang

Bladgødskning - potentielle ulemper



Bladgødskning med kvælstof – danske forsøg

▪ Forsøg i hvede gennemført af SEGES 2008-2010 og 2019-2021 har ikke vist 

signifikante merudbytter eller højere proteinindhold i hvede i forhold til 

anvendelse af faste gødninger

▪ Forsøg 2016-2018 i vinterraps viste heller ingen signifikante forskelle 



Ni forsøg, hvor halvdelen af kvælstof blev tilført som 
bladgødskning fordelt over 4 udbringninger, hhv.  
30+30+25+15 kg =100 kg/ha (94% urea, 6% nitrat). 

I gennemsnit af de 9 forsøg resulterede blad-N-
behandlingerne i et kerneudbytte på 10,5 t/ha, hvilket ikke 
var væsentligt lavere end de 10,7 t/ha, der blev registreret i 
kontrolparcellerne, som var tilført 200 kg N/ha i fast NS 
gødning 

I enkeltforsøg medførte bladgødskningen et signifikant 
lavere udbytte i 4 ud af 9 tilfælde 

Bladgødskning med kvælstof til hvede 

SEGES 2022



År Kvælstof-forsøgsled

kg N/ha

Total N

tilførsel

kg N/ha

Kerneudbytte, t/ha Kvælstof-

effektivitet

kg kerne/kg N

2019

Jord Blade

32 0 32 5.57 ± 0.01 -

148 12 160 6.39 ± 0.04 39.9 ± 0.3

32 64 96 6.53 ± 0.10 68.0 ± 1.0

32 72 104 6.19 ± 0.10 59.6 ± 0.9

32 88 120 6.52 ± 0.07 54.4 ± 0.6

2020

32 0 32 5.91 ± 0.76 -

148 12 160 6.12 ± 0.44 38.3 ± 4.7

32 64 96 6.82 ± 0.29 71.1 ± 5.2

32 72 104 6.21 ± 0.64 59.8 ± 10.7

32 88 120 6.26 ± 0.29 52.2 ± 4.2

Bladgødskning med kvælstof til hvede – Norditalien

Ferrari et al. 
2021 

Comparing 
Soil vs. Foliar 
Nitrogen 
Supply of 
the Whole 
Fertilizer 
Dose in 
Common 
Wheat. 

Agronomy 
11, 2138.

N-jord: 3 tilførsler i ammoniumnitrat. Bladgødskning: 4 tilførsler á 12-32 kg N/ha i urea



Bladgødskning med kvælstof til hvede – Norditalien

Konklusioner:

▪ Et lille signifikant (p >0.05) merudbytte ved 
bladgødskning selv efter tilførsel af 25-40% mindre 
kvælstof

▪ Kerneproteinindhold og –kvalitet var ikke påvirket

▪ Kvælstofudnyttelseseffektiviteten var >30% bedre efter 
bladgødskning



▪ 20-40 kg urea + 1.5 l humic acid tilført i 200 l/ha med ca. 3 ugers 
intervaller ved græshøjde 7-10 cm (10-12 dage efter af græsning) 
i perioden marts-oktober

Bladgødskning med kvælstof til græsmarker

Howells, N. and Little, T. (2022). Foliar Feed for Grassland. Report from European Innovation 
Partnership (EIP) Wales.



2021

Bladgødskning med kvælstof til græsmarker

Howells, N. and Little, T. (2022). Foliar Feed for Grassland. Report 
from European Innovation Partnership (EIP) Wales.



▪ Bladgødskning gav ligeså høje udbytter (15-20 t tørstof/ha) som i 
konventionelle systemer, selv ved tilførsel af 40 – 50% mindre N

▪ Bladgødskede systemer gav højere udbytter under forhold med suboptimale 
klimatiske forhold, fx. ved kølige og/eller tørre vækstbetingelser 

▪ Udnyttelseseffektiviteten af kvælstof, defineret som tilvækst i tørstofudbytte 
pr. ekstra kg N tilført var 2-3 gange højere i bladgødskede systemer

▪ Omkostningerne pr. liter extra produceret mælk var gennemsnitligt 39% 
lavere i de bladgødskede systemer

Bladgødskning med kvælstof til græsmarker

Howells, N. and Little, T. (2022). Foliar Feed for Grassland. Report from 
European Innovation Partnership (EIP) Wales.



Gøres det rigtigt kan effektiviteten være meget høj

▪ Formuleringen af næringsstofopløsningen

▪ Sprøjteteknologi og sensorer

▪ Timing/afgrøde (vækststadie, planteart)

▪ Vejrbetingelser

Hvad skal der til for at udnytte potentialet ved  bladgødskning?



▪ Kvælstofform, -mængde og –koncentration

▪ Urea + lille mængde nitrat

▪ Proteinhydrolysat, plante-/kompostekstrakter, aminosyrer 

▪ Max. 10-30 kg N/ha pr. udbringning for at sikre effektiv udnyttelse og 
minimere risiko for bladsvidning

Hvad skal der til for at udnytte potentialet ved N bladgødskning?

Øget fokus på formuleringen af den udsprøjtede opløsning

Bladsvidning 5 dage efter 

påsætning af dråber af 0, 2, 4, 6 or 

9% N  ureaopløsning med sprede-

/klæbemiddel på hvedeblade

de Castro et al. 2022 Agronomy 12, 1405



Hvad skal der til for at udnytte potentialet ved N bladgødskning?

Øget fokus på formuleringen af den udsprøjtede opløsning

▪ Tilsætning af sprede-/klæbemidler

▪ Nedsætter overfladespændingen, så der fås bedre 

fordeling af sprøjtevæsken på bladoverfladen og en større 

vedhæftning

▪ Forøge opløselighed ved lave luftfugtigheder (POD) ved 

tilsætning af fx. magnesium og evt. et fugtighedsbevarende 

middel (humectant)

▪ Synergister: kulstofkilde (molasse, humusstoffer, sukrose), 

citronsyre til pH sænkning, silicium?



▪ Sensor- og præcisionsteknologi i relation til bladgødskning

▪ Traktormonterede sensorer med tilstrækkelig høj opløsning og algoritmer til 

hurtig respons

▪ Biomassekort baseret på dronebaserede NDVI kameraer eller 

sattellitmålinger fx CropSat

▪ Dysevalg

▪ Vinklede dyser og regulering af dråbestørrelse for optimeret afsætning af 

væske på planter afhængig af bladarealindeks og bladoverfladens 

egenskaber i den aktuelle afgrøde  

Hvad skal der til for at udnytte potentialet ved N bladgødskning?

Højteknologiske sprøjter og sensorer 

Bladsprøjtning muliggør senere udbringning af kvælstof fordi virkningen er hurtig



▪ Relativ høj luftfugtighed og lave temperaturer

▪ Sen aften, nat eller tidlig morgen

▪ Undgå direkte solindstråling og blæst

▪ Lav risiko for nedbør de første dage efter bladgødskningen –

brug vejrudsigten

Hvad skal der til for at udnytte potentialet ved bladgødskning?

Optimalt udbringningstidspunkt



Gøres det rigtigt, kan der opnås bedre kvælstofudnyttelse ved reduceret 

tilførsel. Særdeles aktuelt ved høje gødningspriser og CO2 afgift  

Konklusion: Potentialet ved N bladgødskning

▪ Der bør kun bladgødskes med en forholdsvis lille mænge kvælstof pr. 
gang, 10-20 kg N/ha, således at risikoen for tab minimeres.  Samtidig vil 
det nedsætte risikoen for bladsvidning 

▪ Større mængder kvælstof bør tilføres med nogle dages mellemrum 

▪ Opløsningen bør tilsættes et sprede-klæbemiddel med henblik på at 
reducere overfladespændingen og sikre optimal bladkontakt og 
optagelse af næringsstoffer i bladene 

▪ Endvidere kan samformulering med andre næringsstoffer, tilsætning af 
en kulstofkilde og sænkning af den udsprøjtede opløsnings pH øge 
effektiviteten og forebygge ammoniaktab. 


