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Dagsorden

▪ Fastsættelse af optimalt 

kvælstofbehov

▪ Gødskning og 

vækststyring

▪ Optimeret 

gødskningsstrategi 

foråret 2020

- Fra 2014-2019 varierer N-opt i LF fra 0 til 278 kg N, hvorfor??



Vinterraps gødningsforsøg 2019

Olie 

%

Udbytte 

kg pr. 

ha.

21/3.2019 15/4.2019 23/4.2019
Total

kg N

Kg N pr. ha

1. Engelsk 50,3 5.574 0 25 43 68

2. Tysk 49,2 5.568 0 80 40 120

3. Svensk 49,2 5.709 0 51 51

4. Dansk 48,7 5.605 40 40 125 205

5. Dansk  

fraregnet 

N-min

48,9 5.561 40 40 48 128

N-min var 77 kg pr. ha og modellerne er beregnet på baggrund

af en biomasse på 2,6 kg pr. m2

- 51 kg kvælstof var det optimale!



Fastsættelse af gødningsbehovet 

ud fra biomassen el. CropSat

▪ Vi vil vide hvor meget 
biomassen vejer pr. 
kvadratmeter og 
dermed hvor meget 
kvælstof, der er 
optaget i 
vinterrapsen!

▪ Vi vælger den tyske, 
45*biomassen målt i 
nov.



Veldokumenteret sammenhæng på 

University at Kiel



Optimeret kvælstofoptag forår

▪ Hvor meget N, 

kvælstof har 

vinterrapsen egentlig 

brug for?



Anbefalet gødningsmængde forår

- med udgangspunkt i biomassen/NDVI efterår!

Kg biomasse pr. m2
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Modeller til beregning af 

gødningsmængde forår 

– i kg N pr. ha 

Svensk 159 - (61,875 * x) - (1,1*N-min)+     

(0,021*forventet udbytte)

Tysk ((50 - (x*45))*0,7) + 180

Engelsk (175 - (x*45) - N-min) + 60

Dansk N-kvote - (0,5*(40-x))

X= kg overjordisk biomasse klippet af i november 



Hvornår skal vi gøde 

vinterrapsen?



Sådan fordeler biomassen sig

<10% 

omfordeles



Ved udskydelse af gødning forår

- vækstregulering og højere udbytte 

1.

120 kg N 10. marts

120 kg N  12. april

2.

120 kg N 12. marts

120 kg N  25. april

1.

30% lejesæd

Udbytte 4,47 t. pr. ha

2.

2% lejesæd

Udbytte 4,78 t. pr. ha

Kilde; ADAS UK



FAKTA OM regulering af væksten

- ved ændret kvælstofstrategi

Ingen N
110 kg N

25/3
170 kg N 

15/3
170 kg N 

1/4
85 kg N 15/3
115 kg N 1/4

85 kg N  15/3        
85 kg N   1/4              
30 kg N 10/5

Vægt ved blomstring i kg, pr. m
2

5,15 7,2 8,17 6,2 6,95 6,9
Kg N i biomasse pr. ha, ved 10% tørstof og 4% N i tørstof

206 288 327 248 278 276

Vægt i kg, pr. m
2

9. juni
6,4 8 8,9 9,3 8,8 8

Kg N i biomasse pr. ha, ved 10% tørstof og 4% N i tørstof
256 320 356 372 352 320

Forøgelse af N optaget i % fra blomstring til 9. juni
20 10 8 33 21 14

Resultater af 1 forsøg på Bramstrup i 2017, data fra Monsanto



Anbefalet kvælstoftildeling forår

Biomasse i  

kg pr. m2

(målt i nov.)

Så tidligt 

som muligt 

(feb., el. 

start marts)

Når 

bladrosetten 

er dannet 

(medio 

marts)

Når 

knopperne 

skifter farve 

til gul (start 

til medio 

april)

Dårlig <2,0 90 60 60

OK! 2,0-2,8 0 70 60

SUPER >2,8 0 60

N-min = 15 maks.



PAS PÅ med den sene gødning

Handelsgødning (fast eller 

flydende) SKAL udbringes 

på tørre planter og med 

udsigt til nogle timers 

tørvejr …alternativt kan 

der vælges en flydende 

gødning på amidform

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjum6at2MfKAhXivHIKHSD8CIgQjRwIBQ&url=https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/pl_plk_2015_res_47_1_marian_d_thorsted.pdf?download%3Dtrue&psig=AFQjCNHMC8uXgIo1ljcNduse8HRbknbkOA&ust=1453904980619978
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjum6at2MfKAhXivHIKHSD8CIgQjRwIBQ&url=https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/pl_plk_2015_res_47_1_marian_d_thorsted.pdf?download%3Dtrue&psig=AFQjCNHMC8uXgIo1ljcNduse8HRbknbkOA&ust=1453904980619978


Resultat af ET forsøg 

- med bladgødskning i PS i 2017
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Gnsn. af 4 led

Bladgødskning

- det har ikke været muligt at finde entydige 

nettomerudbytter ved bladgødskning i danske, tyske 

og svenske forsøg meeen…



Tak for opmærksomheden!

▪ Der er fagligt belæg for at erstatte kvælstofnormerne med 

det aktuelle kvælstofbehov fastsat ud fra 

biomassemålinger/NDVI-målinger fra november

▪ Kvælstof bør fordeles i foråret, så lejesæd begrænses og 

optag i skulper og frø optimeres

▪ Vi vil vide meget mere, under DANSKE FORHOLD…


