
 

 

                                 27. februar 2016 

Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016 

Titel. 

Betydning af delt gødskning, bladgødskning og kamform for optagelse og udnyttelse af kvælstof i 

stivelseskartofler. 

 

Projektansvarlig og deltagere. 

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.  

Landskonsulent Torkild Birkmose og Landskonsulent Lars Bødker. 

 

Resume 

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

nelsesperioden. Ved at udbringe hele kvælstofmængden før eller i forbindelse med lægning er 

der risiko for udvaskning af specielt kvælstof samt tendens til stor topvækst, som ikke omsættes i 

knoldvækst. Der er udført forsøg med forskellige gødningsstrategier i kombination med spids eller 

flad kam. Der er ikke effekt af kamformen, idet flade og spidse kamme giver stort set samme 

stivelsesudbytte. Der er en relativt svag kvælstofrespons, idet der er merudbytte for at øge kvæl-

stoftilførslen fra 126 til 171 kg kvælstof pr. ha. Der er en lille og ikke signifikant negativ effekt af 

delt gødskning og størst negativ effekt af bladgødskning. 

 

Projekts faglige forløb. 

Projektet er forløbet planmæssigt. Det blev dog nødvendigt, at kassere to af de tre forsøg på 

grund af uforudset forekomst af kartoffelcystenematoder og jordbundsvariation, som gjorde ud-

bytteresultaterne uanvendelige. 

 

Effekten af delt kvælstofgødning til stivelseskartofler 

I 2016 er der gennemført ét forsøg i Dronninglund på JB 2 i sorten Kuras. Forsøgsplan og resul-

tater fremgår af tabel 1.  

 

Der er ikke effekt af kamformen, idet flade og spidse kamme giver stort set samme stivelsesud-

bytte. Der er en relativt svag kvælstofrespons, idet der er merudbytte for at øge kvælstoftilførslen 

fra 126 til 171 kg kvælstof pr. ha. Der er en lille og ikke signifikant negativ effekt af delt gødskning 

og størst negativ effekt af bladgødskning. En mulig forklaring på den negative effekt af blad-

gødskning kan være svidninger på kartoffelbladene efter udsprøjtning af den flydende kvælstof-

gødning. I nogle af forsøgsparcellerne er der registreret synlige svidninger i bladranden, og de 

største skader er observeret efter udsprøjtning af urea (N-18 fra DanGødning). Se foto. 
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Tabel 1. Effekten af delt gødskning i stivelseskartofler. 

 

 

 

 

 
Foto: Udsprøjtning af flydende bladgødning kan forårsage bladsvidninger. Risikoen minimeres 

ved udsprøjtning på tørre planter i køligt vejr. Foto: Torkild Birkmose, SEGES 

 

Kvælstofmængde og -

type

Udbringnings-

metode
Tidspunkt

hkg. 

knolde

hkg. 

stivelse

netto1), 

kr. pr. 

ha

2016. 1 forsøg

1. Flad 171 kg N Placeret Ved lægning 22,1 655 145 42.008

2. Spids 171 kg N Placeret Ved lægning 21,7 4 -2 -540

3. Flad 126 kg N Placeret Ved lægning 21,9 6 0 375

4. Flad

126 kg N

+ 45 kg N i 

kalksalpeter

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

40-42 dage efter fremspiring
21,3 2 -5 -1.640

5. Spids

126 kg N

+ 45 kg N i 

kalksalpeter

Placeret

Bredspredt

Ved lægning

40-42 dage efter fremspiring
21,7 -5 -4 -1.220

6. Flad

126 kg N

+ 9 N i Bio NS 15-2

+ 9 N i Bio NS 15-2

+ 9 N i Bio NS 15-2

+ 9 N i Bio NS 15-2

+ 9 N i Bio NS 15-2

Placeret

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Ved lægning

24-28 dage efter fremspiring

7 dage efter første bladgødskning

14 dage efter første bladgødskning

21 dage efter første bladgødskning

28 dage efter første bladgødskning

22,0 -24 -6 -1.770

7. Flad

126 kg N

+ 9 N i N-18, Flex F.

+ 9 N i N-18, Flex F.

+ 9 N i N-18, Flex F.

+ 9 N i N-18, Flex F.

+ 9 N i N-18, Flex F.

Placeret

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Ved lægning

24-28 dage efter fremspiring

7 dage efter første bladgødskning

14 dage efter første bladgødskning

21 dage efter første bladgødskning

28 dage efter første bladgødskning

21,4 -4 -5 -1.620

8. Flad

126 kg N

+ 9 N i N-18, DanG.

+ 9 N i N-18, DanG.

+ 9 N i N-18, DanG.

+ 9 N i N-18, DanG.

+ 9 N i N-18, DanG.

Placeret

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Bladgødskning

Ved lægning

24-28 dage efter fremspiring

7 dage efter første bladgødskning

14 dage efter første bladgødskning

21 dage efter første bladgødskning

28 dage efter første bladgødskning

21,2 -22 -10 -3.120

9. Flad

85 kg N

+ 45 kg N i NS 27-4

+ 45 kg N i 

kalksalpeter

Placeret

Bredspredt

Bredspredt

Ved lægning

24-28 dage efter fremspiring

40-42 dage efter fremspiring

21,7 29 4 947

10. Flad

126 kg N

+ 10 N i N-18, DanG.

+ 10 N i N-18, DanG.

Placeret

Bladgødskning

Bladgødskning

Ved lægning

Ved begyndende afmodning

En uge efter beg. afmodning

21,7 -3 -3 -695

LSD ns

1) Nettoudbyttet er beregnet ved en stivelsespris på 3,00 kr. pr. kg og en kvælstofpris på 8,20 kr pr. kg uanset gødningstype. 

Der er indregnet en omkostning til eftergødskning med bredspredt fast gødning på 80 kr. pr. ha. Derimod er der ikke indregnet 

en omkostning til bladgødskning, da det er forudsat, at den vil ske sammen med en skimmelsprøjtning.

Stivelses-

kartofler

Stivelse, 

pct.

Udb. og merudb. pr. haTilførsel af kvælstofgødning

Kam-

form
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Nitrat i plantesaft 

Der er målt nitratindhold i plantesaften syv gange i løbet af vækstsæsonen fra 25 dage efter 

fremspiring ved sankthans og frem til begyndelsen af september. Resultatet af målingerne ses i 

figur 1. 

 

 

 
Figur 1. Koncentrationen af nitrat i saften af bladstængler i løbet af sommeren 2016.  

 

 

 

Kurveforløbene inddeler sig groft set i tre grupper: 

1. Hvor der kun er tildelt 126 kg kvælstof pr. ha (og eventuelt bladgødsket meget sent), ligger 

kurverne nederst. 

2. Hvor der er delt gødskning med fast gødning, ligger kurverne øverst, og kurverne får et mar-

kant ”knæk” opad, når der eftergødskes. 

3. Hvor der er anvendt delt gødskning med flydende gødning, eller hvor alt kvælstof er tilført ved 

lægning i midten, og kurverne er jævnt faldende. 

Forsøget viser, at det er muligt at påvirke nitratindholdet i bladene ud fra kvælstofstrategien. Det 

må forventes, at effekten er størst i år med stor nedbør i perioden efter lægning, og hvor der kan 

være udvasket kvælstof fra rodzonen. 

 

Offentliggørelser vedrørende projektet. 

Projektets resultater er afrapporteret i Oversigten over Landsforsøg 2016 side 303-305 og på 

kartoffelworkshop i december for 70 forskere, rådgivere og avlere. 

  

Se også projektets resultater på: 

https://projektsitet.seges.dk/fond/kartoffelafgiftsfonden/aar/2016/projekt/betydning-af-delt-

goedskning-2489 

https://projektsitet.seges.dk/fond/kartoffelafgiftsfonden/aar/2016/projekt/betydning-af-delt-goedskning-2489
https://projektsitet.seges.dk/fond/kartoffelafgiftsfonden/aar/2016/projekt/betydning-af-delt-goedskning-2489

