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• Jeg har været på kursus

• Vårbyg dyrkning i Irland

• Fosfor og buskning

• Giver vi nok P og K
• Hvad fjerner vi  

• Er biogylle nu også så ”hurtig” en gylle 

Agenda



• Gennemsnitsudbytte i Irland 7,2 ton

• Gennemsnitudbytte i DK 5,8 ton

• Der er store udsving i vårbyg udbytter fra år til år, hvad skyldes dette?

• Hvad fokuserer Irerne på når der dyrkes maltbyg?

• Vigtigste parameter for udbytte
• aksbærende strå pr m2

• Kernevægt (vårbyg kompenserer dårligt med kernevægt)

Vårbyg dyrkning i Irland



Vigtigste faktor for udbytteforskel
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Antal skud per m2

• Målet for antal aksbærende strå under 
irske forhold er mellem 800-1000.

• Akset dannes så tidligt at planten ikke 
kan kompensere for et lavt antal aks

• Kernevægt kan heller ikke kompensere 
for lavt aksantal.

• Hvis der dannes flere aks end planten 
kan bære bliver aksene mindre.  



• Såtidspunkt er vigtigere end 
plantetal i DK forsøg

• Gennemsnit af 3 år og 10 forsøg

• Disse forsøg er ikke optimeret 
på gødning ca 150 N 20P 60K 

Såtider og udsædsmængder i DK

Kilde: Oversigt over landsforsøg 2018



• Stor daglig kvælstofoptag ved 
buskning og strækning

• Pas på med ikke at komme for sent 
med eftergødskning

• Proteingødskning kan udføres over 
en lang periode 

Kvælstofoptag i vårbyg 



• Antal planter pr ha: 300-350

• Såtidspunkt 10.-15. marts

• Antal aksbærende strå: målet er 1000

• Kvælstofniveau

• Passer meget godt med kvælstofniveauet under danske forhold

Dyrkningsvejledning vårbyg Irland

Kvælstof til vårbyg Udbytte

6,5 t/ha 7,5 t/ha 8,5 t/ha

Korn og majssædskifte 135 kg N 155 kg N 175 kg N



• Fosformangel kan sagtens opstå 
selvom der er høje fosfortal

• Planteprøve kan afsløre fosformangel

• Der findes en ”hurtiganalyse” der kan 
måle fosformangel på bladet i 
marken. Tager ½ time

Fosfor er afgørende for antallet af sideskud



Fosfor og sideskud



• Placering af fosfor ved såning minimerer risikoen for fosformangel

• Bladfosfor har i landmandsafprøvninger givet gode visuelle resultater

• Bladoptag af fosfor er vanskelig i korn, men kan lade sig gøre.
• Stiller store krav til gødningsproduktet og dets POD værdi?

• Saltopløsninger tørrer hurtigt ud på bladoverfladen

Hvad gør jeg hvis der mangler fosfor 





Ca 3 timer inde, skifter NN N18
farve og krystalliserer ud. 
Dråben er tørret ind og
nu uigennemsigtig. 

Flex N18 er stadig
flydende og 
gennemsigtig.



26 timer henne. 
Flex N18 er stadig 
flydende.
Forsøget afbrydes……



Vinterrug tilført bladfosfor
I foråret



• På vintersædsmarker der ikke har 
udviklet sideskud nok eller af andre 
grunde er blevet for ”tynde”
• Bladfosfor tilføres ved først givne 

lejlighed i foråret

• På vårsædsmarker hvor der 
erfaringsmæssigt er problemer med 
buskning

• På arealer hvor det på grund af P loft 
ikke er muligt at placere fosfor ved 
såning

Hvornår skal vi bruge bladfosfor 



• Over en årrække har vi med nye sorter og øget kvælstoftildeling øget 
udbytterne i korn 

• Får vi givet kalium nok på især de høje sandjorde? 

• På de helt lette jorde hvor der N gødes efter højt udbytteniveau bør vi også 
øge kalitildelingen

• Erfaringer fra marker der gødes væsentlig højere med kalium er at udbyttet 
stiger

• Indgår i mange processer i planten 
• Styrer plantens stomataceller

• vigtig i forhold til tørkestress
• Plantens frostvæske- vinterfasthed

• Indgår i dannelsen af stivelse og transport af stivelse/sukkerstoffer i planten

Kalium



• Forsøgene er lavet på lerjord ved 120 kg N pt 1,1-3,2, kt 8,8-13,8

• Ved 8 t i udbytte fjernes i kerne og halm ca 27 kg fosfor og 100 kg Kalium pr ha

• Jo højere P og K niveau, des højere udbytter

Landsforsøg med PK tildeling

Kilde: Oversigt over landsforsøg 2019



• Højt udbytte i vårbyg kræver mange aksbærende strå pr m2
• Fosfor styrer buskning, 

• P og K tilførsel skal op ved høje udbyttemål 
• Gode erfaringer ved tilførsel af over 100 kg kalium på sandjord

• Husk at kali kan udvaskes

• Bladgødninger kan optages af kornplanterne. Fosfor er dog vanskelig 
og kræver en bladgødning der holder sig flydende på bladoverfladen 
længe (POD værdi)

Opsamling gødskning 



• Gammel opfattelse
• Afgasset gylle virker rigtig hurtigt
• Lavt indhold af organisk stof (det er der lavet gas af)

• For at opnå dette skal gyllen have lang tid til at afgasse
• Giver dog kun lidt gas til sidst

• Realitet
• Biogasanlæggene skal producere meget gas for at tjene penge
• Anlæggene optimeres ved tilsætning af organisk materiale
• Gyllen har kortere tid i reaktoren og når ikke at gasse ordentlig af
• Højt indhold af organisk stof i afgasset gylle fra de fleste anlæg

• Afgasset gylle med højt indhold af organisk stof virker langsommere og har 
lavere N udnyttelse

• Tænk på dette når i bruger gyllen

Kvaliteten af biogylle


