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Resumé 

Mange marker afmodner for tidligt i forhold til det planlagte høsttidspunkt. Når der iagttages en 

synlig afmodning (gulning), har planterne allerede over en periode på tre til fire uger ikke produ-

ceret det potentielle udbytte. Der er derfor igangsat en treårig forsøgsserie, der belyser mulighe-

den for at anvende delt gødskning til spise- og stivelseskartofler, samt om det er muligt at anven-

de bladanalyser til en behovsbestemt gødskning i kartofler. I 2015 er der udført tre forsøg i hver 

af sorterne Kuras og Folva, hvor effekten af delt gødskning er undersøgt. 

 

 

Projekts faglige forløb. 

Projektet er forløbet planmæssigt. 

 

Kartofler har et relativt stort behov for næringsstoffer i den første vegetative fase og i knolddan-

nelsesperioden. Mange marker afmodner for tidligt i forhold til det planlagte høsttidspunkt. Når 

der iagttages en synlig afmodning (gulning), har planterne allerede over en periode på tre til fire 

uger ikke produceret det potentielle udbytte. Optagelsen af næringsstoffer er ofte lav i begyndel-

sen af vækstsæsonen, men stiger hurtigt i knoldfyldningsperioden og aftager så igen, når plan-

terne nærmer sig afmodning. Ved at udbringe hele kvælstofmængden før eller i forbindelse med 

lægning er der risiko for udvaskning af specielt kvælstof samt en tendens til stor topvækst, som 

ikke omsættes i knoldvækst. 

 

Der er derfor igangsat en treårig forsøgsserie, der belyser muligheden for at anvende delt gødsk-

ning til spise- og stivelseskartofler, samt om det er muligt at anvende bladanalyser til en behovs-

bestemt gødskning i kartofler. I 2015 er der udført tre forsøg i hver af sorterne Kuras og Folva, 

hvor effekten af delt gødskning er undersøgt. Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 1. 
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Tabel 1. Effekten af delt gødskning i spise- og stivelseskartofler (Oversigt over Lands-

forsøg 2015, side 291). 

 

 

 

Vækstsæsonen 2015 har været præget af en kold og nedbørsrig maj og juni og dermed en lang-

som fremspiring og risiko for udvaskning af kvælstof.  I 2015 er der alligevel ikke registeret nogen 

fordel ved at dele gødningen til spisekartofler, idet alle tre forsøg viser et negativt merudbytte 

både ved den tidlige og sene tildeling henholdsvis 10-14 dage og ca. 35 dage efter fremspiring. 

Det gælder også, når der udregnes et gennemsnit over fem forsøg i 2014 og 2015. I spisekartof-

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

knolde

hkg. 

stivelse

netto
2)

, 

kr. pr. 

ha

2015. 3 forsøg, spisekartofler

1. 140 kg N Placeret Ved lægning 10,5 77,0 12,52 - 508 - 61.694

2. 105 kg N

+ 35 kg N

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

10 - 14 dage efter fremspiring 11,3 79,36 9,33 - -16 - -1.318

3. 105 kg N

+ 35 kg N

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

ca. 35 dage efter fremspiring 12,1 76,62 11,33 - -49 - -5.805

4. 105 kg N

+ N efter sensor

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

Ugeinterval fra 25 dage efter fremspiring
12,7 77,11 10,24 - -20 - -2.078

5. 105 kg N

+ 8,75 N 

+ 8,75 N

+ 8,75 N

+ 8,75 N

Placeret

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Ved lægning

17-20 dage efter fremspiring

7 dage efter første bladgødskning

14 dage efter første bladgødskning

21 dage efter første bladgødskning 11,6 78,96 9,49 - -26 - -2.646

LSD ns

2015. 3 forsøg, stivelseskartofler

1. 200 kg N Placeret Ved lægning - - - 20,4 594 121 36.303

2. 150 kg N

+ 50 kg N

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

17 - 21 dage efter fremspiring - - - 20,2 21 3 879

3. 150 kg N

+ 50 kg N

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

ca. 40-42 dage efter fremspiring - - - 20,6 22 6 1.758

4. 150 kg N

+ N efter sensor

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

Ugeinterval fra 25 dage efter fremspiring - - - 20,2 21 3 1.038

5. 150 kg N

+ 10 N 

+ 10 N

+ 10 N

+ 10 N

+ 10 N

Placeret

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Ved lægning

17-20 dage efter fremspiring

7 dage efter første bladgødskning

14 dage efter første bladgødskning

21 dage efter første bladgødskning

28 dage efter første bladgødskning - - - 20,8 12 5 1.464

LSD ns

2014 - 2015. 5 forsøg, spisekartofler

1. 140 kg N Placeret Ved lægning 9,6 79,00 11,44 - 502 - 61.226

2. 105 kg N

+ 35 kg N

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

10 - 14 dage efter fremspiring 9,5 79,43 11,07 - -9 - -1.002

3. 105 kg N

+ 35 kg N

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

ca. 35 dage efter fremspiring 10,2 77,04 12,72 - -32 - -4.195

LSD ns

2014 - 2015. 5 forsøg, stivelseskartofler

1. 200 kg N Placeret Ved lægning - - - 20,6 600 124 37.074

2. 150 kg N

+ 50 kg N

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

17 - 21 dage efter fremspiring - - - 20,6 9 2 510

3. 150 kg N

+ 50 kg N

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

ca. 40-42 dage efter fremspiring - - - 20,7 11 3 930

LSD ns ns

2)
 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. Prisen på stivelse er anslået til 3 kr. pr. kg.

Stadie
Kartofler

Stivelse, 

pct.

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

Mængde
1) Tilførsel

1)
 Som kvælstofgødning anvendes NS 27-4. På JB 2 anvendes 140 kg N, som deles i 105 og 35 kg N.  På JB 4 anvendes 120 kg N, som deles i 90 og 30 kg N pr. ha.
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ler ser det derfor ud til, at der på grund af den kortere vækstperiode er for kort tid mellem ud-

bringning af den delte kvælstof og nedvisning, til at planten kan udnytte den udbragte kvælstof.  

I stivelseskartofler er der som gennemsnit af de tre forsøg en positiv effekt af delt gødskning. 

Dette skyldes primært ét af de tre forsøg med et stort merudbytte for delt gødskning. I figur 1 ses 

en stor forskel i effekten af delt gødskning fra lokalitet til lokalitet, idet kun to af fem forsøg over 

en toårig periode giver et merudbytte for delt gødskning. Det skal bemærkes, at der i 2014 og 

2015 er anvendt henholdsvis NS 27-4 og kalksalpeter. Kalksalpeter bør give en hurtigere næ-

ringsstofoptagelse og dermed en bedre udnyttelse af den delte gødning. Dette kan sammen med 

en øget udvaskning i foråret være en del af forklaringen på den bedre udnyttelse af den delte 

gødning i 2015. Den seneste tildeling af kvælstof giver et tydeligt senere optag og dermed højere 

koncentration af nitrat i bladstænglerne senere i vækstsæsonen i både spise- og stivelseskartof-

ler (figur 2).  

Der er i beregningen af nettomerudbyttet ikke indregnet forskel i N-prisen for de to typer gødning.  

Delt gødskning i form af bladgødskning med kalksalpeter giver i 2015 et merudbytte i to ud af tre 

forsøg og en højere stivelsesprocent i ét ud af tre forsøg. 

 

 

 
 

Figur 1. Det relative stivelsesudbytte i fem forsøg med delt gødskning i perioden 2014-

2015 ved Dronninglund, Sunds og Billund. L = hele gødningsmængden placeres ved læg-

ning, D(T) = den delte gødning placeres 17 til 20 dage efter fremspiring, D(S) = den del-

te gødning placeres 40 til 42 dage efter fremspiring.  
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Figur 2. Det gennemsnitlige indhold af nitrat i bladstængler i stivelseskartofler ved to af 

de tre lokaliteter, Sunds og Dronninglund.  

 

På baggrund af to meget forskellige vækstsæsoner i 2014 og 2015 ser det ikke ud til at delt 

gødskning er en fordel i spisekartofler. Det er endnu ikke muligt at uddrage en entydig konklusion 

for stivelseskartofler og undersøgelserne vil derfor forsætte i 2016. 

 

Effektvurdering af de forventede resultater 

Der forventes, at metoden vil få praktisk anvendelse hos avlere og rådgivere, og at metoden vil 

være med til at optimere gødskningsstrategien i speciel stivelsesavlen. Måling af nitrat i bladstilke 

viser, at der er et potentiale for anvendelse af metoden til behovsbestemt gødskning, både hvor 

der er tendens til over- og undergødskning. Ud fra markobservationerne forventes det, at en fo-

kusering på markens behov for eftergødskning kan reducere kvælstofforbruget med 10-20 pct. i 

de marker, som overgødskes, og at man kan hæve udbyttet 5-10 pct. i marker, som undergød-

skes. Det er dog stadig nødvendigt, at der i projektet arbejdets videre med en metode og gød-

ningstype, som kan tildeles i vækstsæsonen og en metode til at omsætte måleresultater til hvor 

meget, der skal eftergødes. 

 

Offentliggørelse vedrørende projektet 

Resultaterne er offentliggjort i Oversigt over Landsforsøg 2015 side 291-293 samt på workshop 

for kartofler i december 2015 med 60 deltagere og på Danske Kartoflers Store Kartoffeldag i fe-

bruar 2015 med 150 deltagere.  

Se også projektets resultater på  

https://projekter.vfl.dk/Projekter/Kartoffelafgiftsfonden/2015/bladanalyser_behovsbestemt_goedsk

ning_2489/Sider/Startside.aspx 
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