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Variation i kvælstofbehov i vinterhvede
219 forsøg 2011-2020
Kornpris: 120 kr./hkg
N-pris: 6,94 kr. pr. kg N
Proteinpris:2,33 kr. 
pr. pct. pr. hkg

Model for bestemmelse 
af behov før satellitdata:
• Forfrugt
• Jordtype
• Forventet udbytte
• Dyrkningshistorie
• N-prognose

Anvendes i normer, 
MarkOnline



Oversigt over omfordelingsmodeller i CropManager

Næringsstof Omfordelingsmodel Grundlag Omfordelingsprincip

Kvælstof Vinterraps, tidligt forår NDRE, sent efterår Robin Hood1

Kvælstof Vintersæd, tidligt forår NDVI, sent efterår Robin Hood1

Kvælstof Vintersæd, sidste tildeling Nyeste NDRE Robin Hood1

Kvælstof Protein i brødhvede Nyeste NDRE Omvendt Robin Hood

Kalium Stivelseskartofler Nye kaliumtal Fra høje til lave kaliumtal

Kalk Kalkning Nyere reaktionstal Fra høje til lave reaktionstal

1Omfordeling fra områder med høj biomasse til lav biomasse



Indtegning af basislag (1)



Indtegning af basislag (2)



Tildelingskort uden basislag



Tildelingskort med basislag
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3 forsøg 2020
Oversigten s. 205. 



• Udbytte
• Jordtype
• Forfrugt
• Eftervirkning
• Prognose

• Udbytte
• NDRE st. 37

39 forsøg 2019-2020
Oversigten s. 206. 



  

     
    

   Status

• Programmer for omfordeling af kvælstof

• Faciliteter der gør omfordelinger meget nemmere

• På vej mod programmer til styring af N-tildeling over 
sæsoner

• På vej mod modeller til absolut bestemmelse af N-
behovet



Automatisk korrektion af det faglige kvælstofbehov i vin-
tersæd i MarkOnline, hvis NDVI sidst på efteråret er over 
0,65 i vinterhvede –rug og over 0,75 i vinterbyg



Reflek
sion

Jordtype
Dyrkningsdata
Klima

Eftervirkning
N-behov

Gødningstype
Mængde

Automatisk beregning af eftervirkning 
af efterafgrøder i MarkOnline



  

     
    

   Regulering af N-tildeling fra satellit

• Satellitbilleder giver en aktuel status på afgrødernes 
kvælstofforsyning

• Satellitdata er et vigtigt input til en mere dynamisk 
gødningsplanlægning
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