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Titel. 

Projekt 1. Anvendelse af bladanalyser til brug ved behovsbestemt gødskning i kartofler. 

 

Projektansvarlig og deltagere. 

Landskonsulent Lars Bødker, Videncentret for Landbrug, e-mail: lab@vfl.dk 

 

Resumé 

Flere marker afmodner alt for tidligt i forhold til det planlagte høsttidspunkt. Når der først 

iagttages en synlig afmodning (gulning) har planterne allerede over en længere tid ikke 

produceret det potentielle udbytte. Dette sker ofte over en periode på 2-4 uger før den na-

turlige afmodning afhængig af mængden af nedbør. Der er derfor igangsat en treårig for-

søgsserie, som undersøger muligheden for at anvende bladanalyser til at udføre en be-

hovsbestemt gødskningsstrategi, som forhindrer udvaskning af specielt kvælstof, men også 

andre vigtige makro- og mikronæringsstoffer. Hollandske erfaringer viser, at der er et po-

tentiale for anvendelse af bladanalyser og sensormåling til brug i en gradueret gødsknings-

strategi. Projektet indeholder en analyse af mulighederne for at anvende Fritzmeier ISARIA 

sensorudstyr, EM38-måling samt håndholdte Horiba LAQUA nitrat- og kaliummålere til at 

gennemføre en mere præcis og behovsbestemt gødningstildeling før lægning af kartoflerne 

og i vækstsæsonen. 

 

Projekts faglige forløb. 

Projektet er forløbet planmæssigt. 

 

I 2013 er der udført tre markforsøg i hver af sorterne Kuras og Ditta, hvor effekten af delt 

gødskning og bladgødskning er undersøgt. På grund af uforudset jordbundsvariation og 

angreb af fritlevende nematoder er det kun muligt at medtage forsøgsresultaterne fra ét 

forsøg i henholdsvis spise- og stivelseskartofler. I de kasserede forsøg ses det tydeligt, at 

planter, der er angrebet af nematoder, og som mangler gødning lige efter fremspiring, ikke 

formår at opnå samme plantevækst og tidlig rækkelukning, som angrebne planter, der har 

fået placeret hele gødningsmængden ved lægning. Forsøgsplan og resultater fremgår af 

tabel 1. 
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Tabel 1. Effekten af delt gødskning i spise- og stivelseskartofler. 

 
 

Vækstsæsonen 2013 er præget af lille nedbørsmængde og derfor af et stort vandingsbehov 

og lille udvaskning af kvælstof, hvor der ikke er sket overvanding. Bladgødskningen er ud-

bragt som flydende NS 27-3 DanGødning sammen med skimmelmidlerne og har på en 

enkelt forsøgslokalitet medført en mindre svidning af bladene. I spisekartofler er der en 

tendens til øget udbytte ved delt gødskning, hvorimod det modsatte er gældende i stivel-

seskartofler. Udbytterne skal dog tages med forbehold, da forskellene ikke er statistisk sik-

re. Der er behov for flere forsøg, inden der kan konkluderes på effekten af delt gødskning i 

spise- og stivelsessorter. 

 

Forsøget i stivelseskartofler viser en tendens til, at planterne ved en delt gødskningsstrategi 

ikke kan udnytte gødningen optimalt i et tørt år som 2013. Det kan skyldes, at gødningen 

enten ikke opløses og optages af rødderne inde i kammen, eller at gødningen i højere grad 

lægger sig mellem kammene og ikke kommer i kontakt med rødderne. Dette kan enten 

skyldes udvaskning ved vanding, eller, som vist i engelske forsøg, at gødningen tabes, hvis 

den placeres oven på stenstrenge. 

 

Der er ikke betydende forskel på indholdet af totalkvælstof i bladene hen igennem vækst-

sæsonen, og det kan derfor ikke forklare forskellen i plantevækst og udbytte. Forsøg med 

delt gødskning kombineret med bladanalyser vil forsætte i de kommende år, men i højere 

grad fokusere på måden, hvorpå gødningen gøres mere tilgængelig i kammen ved en delt 

gødskning og eftergødskning, så gødningen ikke lægger sig mellem rækkerne og kan ud-

vaskes. 

 

Der er udført planteanalyser i 30 repræsentative marker som beskrevet i projektbeskrivel-

sen, hvor småblade er sendt Yara’s laboratorium og saft af bladstængler er testet for ind-

< 40 mm 40-60 mm > 60 mm
hkg. 

knolde

hkg. 

stivelse

netto
1)

, 

kr. pr. 

ha

2013. 1 forsøg, spisekartofler

1. 140 kg N Placeret N 34 Ved lægning 1,2 68,5 30,2 - 558 - 64.183

2. 70 kg N

+ 35 kg N

+ 35 kg N

Placeret

Bredspredt

Bredspredt

N 34

NS 27-4

NS 27-4

Ved lægning

Kartoflerne er 25 cm

Ved rækkelukning 1,5 69,9 28,4 - 19 - 2.498

3. 70 kg N

+ 35 kg N

+ 10,7 kg N

+ 10,7 kg N

+ 10,7 kg N

Placeret

Bredspredt

Bladgødsket

Bladgødsket

Bladgødsket

N 34

NS 27-4

NS 27-3 Dan

NS 27-3 Dan

NS 27-3 Dan

Ved lægning

Kartoflerne er 25 cm

Ved rækkelukning

7 dage efter rk.lukning

14 dage efter rk.lukning
2,0 75,1 23,1 - 15 - 3.418

LSD ns

1. 200 kg N Placeret N 34 Ved lægning - - - 20,7 682 141 42.270

2. 100 kg N

+ 50 kg N

+ 50 kg N

Placeret

Bredspredt

Bredspredt

N 34

NS 27-4

NS 27-4

Ved lægning

Kartoflerne er 25 cm

Ved rækkelukning - - - 20,9 -18 -2 -690

3. 100 kg N

+ 50 kg N

+ 10 kg N

+ 10 kg N

+ 10 kg N

+ 10 kg N

+ 10 kg N

Placeret

Bredspredt

Bladgødsket

Bladgødsket

Bladgødsket

Bladgødsket

Bladgødsket

N 34

NS 27-4

NS 27-3 Dan

NS 27-3 Dan

NS 27-3 Dan

NS 27-3 Dan

NS 27-3 Dan

Ved lægning

Kartoflerne er 25 cm

Ved rækkelukning

7 dage efter rk.lukning

14 dage efter rk.lukning

21 dage efter rk.lukning

28 dage efter rk.lukning - - - 20,9 -30 -4 -1.290

LSD ns

1)
 I nettomerudbyttet for spisekartofler fratrækkes 10 pct. smuds for alle behandlinger. Prisen på spisekartofler i størrelsen < 40 mm, 40-60 mm 

og > 60 mm fastsættes til henholdvis 140, 140 og 100 kr. pr. hkg. 

2013. 1 forsøg, stivelseskartofler

Stadie
Kartofler

Type

Stivelse, 

pct.

Udbytte, pct. knolde Udb. og merudb. pr. ha
Tilførsel af N-gødning

Mængde Tilførsel
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hold af nitrat i Horiba-sensorer. I figur 1 vises et eksempel på, at der sker et fald i nitratkon-

centrationen hen gennem vækstsæsonen, og at marker med kraftig vækst ligger over en 

standardkurve udformet af Lyckeby Stivelse i Sverige. 

 

 

  
 

Billeder: Til venstre mark 1, som er undergødet og til højre en mark som er overgødet. 

 

 

 
 

Billede: Anvendelse af Horiba-sensor til test for nitratkoncentration i bladstængler 
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Figur 1. Måling af indhold af nitrat ved hjælp af Horiba-sensorer i bladstængler i mark 1, 

som er undergødet og mark 2 som er overgødet. 

 

Fritzmeier ISARIA sensor blev påmonteret en forsøgstraktor.  Der blev foretaget sensormå-

linger i fire marker og i forsøg ved LandboNord og Ytteborg, hvor der også er udtaget blad-

prøver til test for N og K ved laboratorietest og ved hjælp af Horiba-testere. Der var en tyde-

lig forskel mellem spise- og stivelseskartofler, men ingen direkte sammenhæng mellem 

telemåling (RVI) og indhold af næringsstoffer.  

 

 
 

Målinger af RVI ved hjælp af Fritzmeier sen-

sor i forsøgsparceller  

Forsøgstraktor monteret med Fritzmeier 

sensor 
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Figur 2. Måling af RVI ved hjælp af Fritzmeier sensor ved tre gødningsstrategier i hen-

holdsvis stivelses- (200 kg N) og spisekartofler (140 kg N).  

 

Offentliggørelse vedrørende projektet 

Resultaterne er offentliggjort i Oversigt over Landsforsøg 2013 side 315-316 samt på work-

shop for kartofler i december 2013 med 60 deltagere..  

Se projektets resultater på Videncentrets hjemmeside for KAF-finansierede projektaktivite-

ter. 

http://projektfinansiering.vfl.dk/Kartoffelafgiftsfonden/2013/Bladanalyserbehovsbestemtgoedskning/Sider/default.aspx
http://projektfinansiering.vfl.dk/Kartoffelafgiftsfonden/2013/Bladanalyserbehovsbestemtgoedskning/Sider/default.aspx

