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- ANBEFALINGER TIL PROTEINGØDSKNING

I brødhvedeavlen står man altid overfor både vanskelige og afgørende beslutninger, når den optimale N-mængde 
til at sikre tilstrækkelig protein i kernerne (ca. 12%) skal fastsættes kontra risikoen for svidningsskader med flydende 
gødning, manglende N-optag under tørre forhold ved især faste gødninger og omkostninger til gødningen kontra 
”outputtet”. Samtidig er vejret såvel her og nu ved udbringning som i resten af sæsonen ift. udnyttelse af den udbragte 
mængde gødning en helt afgørende parameter for, om de valgte handlinger resulterer i det ønskede resultat med god-
kendelse af og afregning efter brødhvedekvalitet.

Nødvendig mængde kvælstof i alt til sikring af udbytte OG samtidig tilstrækkelig proteinprocent
Her ved begyndende skridning og inden proteingødskning skal det vurderes, om hveden har fået tilført og optaget/
udnyttet den mængde kvælstof (N), der er nødvendig for at sikre det fulde potentielle udbytte i hkg/ha. 

På nogle lokaliteter kan tørre forhold have betydet, at en evt. N-tilførsel i strækningsfasen ikke er blevet optaget og 
udnyttet til udelukkende udbytte (hkg). En vis andel af denne mængde N vil i disse tilfælde blive omsat til protein i 
stedet for hkg. 

Man kan regne med, at hveden kræver ca. 2 kg N/hkg med et proteinindhold på ca. 10%. Det betyder, at 85 hkg/ha kræ-
ver 170 kg N/ha optaget og udnyttet senest i den sene strækningsfase/ved begyndende skridning. 

Nedenstående forhold bør senest nu vurderes ift. sikring af det potentielle udbytte: 
 > N-normen til vinterhvedesorter optaget på brødhvedelisten ligger i 2018/2019 på følgende:
 > JB4-225 kg N ved ca. 70 hkg pr. ha
 > JB5-6 250 kg N og ca. 85 hkg pr. ha
 > JB7-9 265 kg N og ca. 90 hkg pr. ha
 > N-prognosen i det tidlige forår angav, at der skulle være ca. 15 kg N/ha tilgængelig for hveden på jordtyper over JB4
 > Forfrugter som frøgræs, vinterraps og bælgplanter stiller ca. 15-20 kg N/ha til rådighed for hveden
 > Løbende større mængder gylle stiller ca. 15 kg N/ha til rådighed for hveden
 > Sorten og forventet udbytteniveau (den nye sort Informer har et højere udbyttepotentiale end f.eks. KWS Lili, Dacanto 

og især JB Asano). Jo højere udbyttepotentiale, jo mere N skal der normalvis tildeles for at sikre et samtidigt højt 
proteinindhold

 > En håndholdt YARA N-tester anvendt med målinger på det seneste fuldt udviklede blad fra st. 37 til st. 45 kan give en 
indikation af, hvor meget mere N hveden skal have tilført/optaget under hensyntagen til sorten. N-testeren er kali-
breret efter et optimum på 12% protein, men der er ”kun” indregnet en afregning for 2/3 dele af proteinet. Der skal 
således tillægges en ekstra mængde N til kvalitetsgødskning

I nedenstående er der i de første afsnit angivet nogle generelle betragtninger og anbefalinger ift. proteingødskning, 
mens der i det sidste afsnit er en vurdering af situationen ”her og nu” og anbefalinger til proteingødskning under 
de pt. gældende vejrforhold.
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Proteingødskning
Uanset niveauet for kg N/ha til at sikre det potentielle udbytte (hkg), skal der tilføres 40-60 kg N/ha fra aksets frem-
komst og frem til senest ved afblomstring samt godt med sol og varme til ved kerneindlejringen, for at sikre det nød-
vendige proteinindhold. Sengødskning, sol og varme kan øge proteinindholdet med ca. 0,5-1,5%, og dermed være med 
til at opnå den krævede proteinprocent. 

Er man på meget tørre lokaliteter, hvor der ikke er faldet / falder (nok) regn efter en evt. sidste N-tilførsel i den sene 
strækningsfase/ved begyndende skridning, vil en større andel af denne N-mængde gå til proteindannelse i stedet for 
udbytte (hkg). I disse tilfælde skal årets udbyttepotentiale vurderes, og den samlede N-mængde - herunder N-mængden 
ved sengødskning - reduceres. 

Nødvendig svovlmængde
Behovet fro svovl (S) svarer til ca. 10% af den samlede N-mængde. Af hensyn til proteinindholdet er S-forsyningen særlig 
vigtig for at opnå brødhvedekvalitet. En samlet N-mængde i alt til brødhvede på f.eks. 240 kg N/ha kræver således en 
samlet S-tilførsel på i alt ca. 24 kg S/ha. 

Ældre undersøgelser ved Danmarks Jordbrugsforskning har vist, at S er relativ 
immobil i forhold til N, idet kun ca. 25% af kernernes S-indhold skyldes remobi-
lisering fra de ældre blade, mens ca. 50% af kernernes N-indhold stammer fra 
remobilisering. Dette kommer også til udtryk, når man sammenligner N- og 
S-mangel-symptomer, hvor det ved S-mangel er de yngste blade, som bliver 
lyse, mens det ved N-mangel er de ældste blade, som blive lyse. 

Undersøgelserne viste også, at planternes N-udnyttelse bliver påvirket af S- 
tilgængeligheden. Ved tilstrækkelig S-forsyning blev 70% af N i bladene remo-
biliseret til kernerne i kernefyldningsperioden, mens kun ca. 35% blev det i 
S-manglende planter. Det skal nævnes, at undersøgelserne blev foretaget på 
bygplanter, men udenlandske undersøgelser underbygger, at hvede ”opfører” sig på 
samme måde som byg. 

Undersøgelserne viste desuden, at tidspunktet for S-tilførsel påvirker kernernes indhold af 
S-holdige aminosyrer som cystein og methionin, som er vigtige aminosyrer for bagekvaliteten i hvede. Indholdet af 
disse blev betydeligt forøget ved løbende tilførsel af S i vækstperioden fremfor at give hele S-mængden ved tidlig vækst-
start. S-tilførsel havde således en stor effekt på kvaliteten, og dette blev mere udpræget, jo senere tilførslen var placeret. 

Brødhvede må ikke mangle S fra tidlig vækststart, men yderligere S-tilførsel senere i sæsonen kan øge kvaliteten.

Flydende eller fast gødning til proteingødskning
Uanset om det er flydende eller fast gødning, skal gødningen optages via rødderne. Fast gødning kræver regn for at 
blive opløst og optaget. Flydende gødning kræver fugtig jord for at blive optaget, men en mindre mængde flydende N 
(maks. 2-5 kg N/ha) optages dog hurtigt via bladene (ca. 10% af den tilførte N-mængde).

For de faste gødningers vedkommende er ren nitrat-N (kalksalpeter) lettest opløselig med et hurtigt optag til følge, 
men gødningen er meget dyr og derfor sjældent aktuel. Som fast gødning bør ammoniumnitrat med et mindre indhold 
af S vælges. Da ammoniumnitrat indeholder både ammonium og nitrat, vil der gå en vis tid, inden alt N optages og 
omsættes i planterne. Det betyder, at sengødskning med fast gødning baseret på ammoniumnitrat bør foretages i den 
tidlige skridningsfase, for at gødningen kan nå at blive opløst, optaget og omsat. 

Et eksempel med følgende forudsætninger: KWS Lili; JB 6; udbyttepotentiale 90 hkg/ha; forfrugt raps, ingen gylle
260 kg N/ha (N-norm ift. jordtype og forventet udbytteniveau)
– 20 kg N (forfrugt) – 15 kg N (N-prognose) – 50 kg N (til sengødskning)
=  175 kg N/ha skal være tilført/optaget eller tilføres/optages senest inden/ved begyndende skridning
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Ved brug af fast gødning er det vigtigt, at sprederne indstilles rigtigt, så udspredningen sker så skånsomt som muligt 
overfor aks og blade. For lifts-ophængte spredere skal højden på sprederne justeres således, at afstanden til afgrøden 
følger producentens anvisninger. Nogle spredere har udviklet sengødsknings-udstyr, og spredevinklen kan justeres, så 
den bliver mere skånsom ved udspredning. 

For de flydende gødningers vedkommende er det afgørende at være opmærksom på andelen af amid (urea), ammo-
nium og nitrat i de forskellige typer. Jo mere amidholdig, jo langsommere N-virkning, men samtidig mindre svid-
ningsrisiko. En type som N18 er ren amidbaseret, og bør derfor anvendes som ”tidlig” sengødskning ligesom de faste 
ammoniumnitrat-gødninger.  Typer som NtS27-3 og NtS30-2 indeholder både amid, ammonium og nitrat, hvor de to 
førstnævnte former virker langsomt. Ofte er det derfor - ligesom for faste ammoniumnitrat-gødninger - mest sikkert, at 
udbringe den største mængde N til proteingødskning i den tidlige skridningsfase. 

NtS 27-3 og især NtS 30-2 indeholder desuden hurtig-tilgængelig nitrat for planterne. Ved sen(e) supplerende prote-
ingødskning(er) med lav(e) N-mængde(r) kan disse typer således anvendes, for at opnå en lidt hurtigere N-virkning og 
samtidig få tilført noget S. Risikoen for svidningsskader er dog større for disse typer end for rene amidbaserede typer 
ved samme N-mængde, men ved maks. 15-20 kg N/ha vil forskellen på svidningsrisiko være beskeden. For at sikre fuld 
effekt af flydende gødning uanset type, bør der altid tilsættes Agrotain ved temperaturer over 8-10°C, så der derved 
opnås fuld udnyttelse af amid-N.

Anvendes gødningsdyser (3-, 5- eller 7-huls dyser) og/eller ”forsænket” gødningsudstyr reduceres risikoen for svid-
ningsskader ift. fladsprede-/lowdriftsdyser, og der kan udbringes større mængder N/ha på én gang. Gødningsdyser er 
således at foretrække ved en tidlig proteingødskning i begyndelsen af skridningsfasen med en større mængde N/ha. 

Anvendes fladsprede-/lowdriftsdyser bør der maks. udbringes ca. 15-20 kg N/ha for at reducere svidningsrisikoen 
uanset type. Fladsprede-/lowdriftsdyser kan være at foretrække ved supplerende/sene proteingødskninger med lave 
N-mængder. Ved brug af fladsprede-/lowdriftsdyser fortyndes gødningen normalt med vand i forholdet 1 del gødning 
: 3 dele vand. Bemærk at vægtfylden reduceres ved iblanding med vand. Når flydende gødning blandes med vand, skal 
omrøringen være slået til under udsprøjtning for at sikre en ensartet koncentration i sprøjtevæsken. Iblanding af vand 
reducerer ikke risikoen for svidningsskader. Det afgørende er mængden af udsprøjtet N/ha og ikke af koncentrationen. 
Risikoen for svidning handler således om mængden af ”salte”, der rammer bladet. Der bør kun iblandes planteværns-
midler, hvis den udsprøjtede mænge N/ha reduceres til 5-8 kg/ha, men generelt frarådes iblanding af planteværnsmi-
der for at reducere svidningsrisikoen.

Vigtige forhold ved udbringning af flydende gødning uanset brug af gødningsdyser eller fladsprede-/lowdriftsdyser 
for at reducere risikoen for svidningsskader

 > Sprøjt kun på tørre planter og ikke i høj sol og varmt vejr – bedste tidspunkt er hen på eftermiddagen og om aftenen. 
Pas på planter med tyndt vokslag – f.eks. når en regnfuld periode afløses af varme og sol

 > Det er en fordel, hvis der kommer regn umiddelbart efter udsprøjtning, men det kræver mindst 5-6 mm kraftig regn, 
for at gødningen vaskes af bladene. HVIS der til gengæld kun kommer støvregn, øges risikoen for svidningsskader

 > Undgå at sprøjte ved meget vind, selvom det er med gødningsdyser. Gødningsstrålerne vil med vinden blive ”revet” i 
stykker, så bladene bliver mere ramt 

 > Decideret ”bladgødskning” med anvendelse af fladsprede-/lowdriftsdyser med lav mængde N/ha (maks. 15-20 kg N/
ha) foretages helst i den sene fase, hvor faneladet har været fremme i 2-3 uger, og dermed er mere ”robust”/voksbelagt 

 > Undgå udsprøjtning med for højt tryk (over 3,5 bar)
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Vurdering af situationen ”her og nu” og anbefalinger under de pt. gældende vejrforhold
Hvor tidligt en sengødskning bør ligge for at sikre en tilstrækkelig effekt, afhænger af vejrforholdene. Uanset om der 
anvendes flydende eller fast gødning, skal det optages via rødderne (udbringning af flydende gødning med især flad-
sprede-/lowdriftsdyser kan dog sikre et mindre N-bladoptag), og således er det ”risikabelt” at vente for længe med for 
store mængder N afhængig af fugtigheden i jorden og dermed, hvor hurtigt afgrøden kan optage og omsætte gødningen. 

Et kig på DMI i skrivende stund og på 
tørkeindekset for landet (ultimo uge 21) 
viser, at der desværre ikke er større regn-
mængder i udsigt i det ”østdanske”, mens 
der samtidig på flere lokaliteter er meget 
tørt (hvis man ikke har været heldig at få 
en lokal regnbyge/-front). 

I en meget tør periode og ved tørre jord-
bundsforhold, hvor gødningsoptaget er 
langsom, bør den største N-andel i sen-
gødskningen tilføres tidligere, end i et år/
en periode med tilstrækkelige og løbende 
mængder regn. 

Går man efter brødhvedekvalitet med højt proteinniveau, skal man IKKE fravælge sengødskning under tørre forhold, 
men fremrykke tilførslen af en stor andel af den ønskede mængde tilført protein-N i alt. Derefter kan man evt. supplere 
med en mindre mængde flydende N i den sene fase hen mod afblomstring. 

Det kan blive vigtigt i år, at ”gribe” de muligheder, der byder sig fra den tidlige skridningsfase, til at tilføre og opnå et 
tilstrækkeligt hurtigt N-optag og -omsætning af den største andel af sengødskningen.

En strategi med tilførsel af 30-40 kg N/ha i begyndelsen af skridningsfasen i enten fast gødning eller flydende gødning 
med gødningsdyser, evt. suppleret med 1-2 tilførsler med maks. 10-15 kg N/ha med fladsprede-/lowdriftsdyser i den 
sene fase frem mod afblomstring kan anbefales under de pt. gældende vejrforhold. Med flydende gødning vil der altid 
være en risiko for svidningsskader.


