
Sådan gøder du vårbyg
Placer NPK-gødning til vårbyg og juster kvælstofmængden  
i forhold til vækstbetingelser og udbytteforventninger

NPK-gødning ved såning
Vårbyg er en afgrøde, som betaler for 
placering eller samsåning af NPK-gød-
ning. Dette skyldes naturligvis vårbygs 
begrænsede vækstsæson og noget mindre 
rodnet end fx vintersåede afgrøder som 
vinterhvede. Placering af NPK giver 
en hurtigere og mere sikker vækststart.  
Dette gælder især, når foråret er koldt 
samt ved en tør jord. Samspillet mellem 
kvælstof, fosfor og kalium er vigtigt, og 
sammenligninger, hvor NP-gødning er 
anvendt alene, giver ofte ikke de samme 
udbyttefordele, som når alle næringsstof-
ferne placeres.
Placering af hele gødningsmængden vil 
være at foretrække, men vil ofte redu-
cere såkapaciteten, hvorfor mange nøjes 
med at placere en mindre mængde. Nye 
forsøg indikerer, at der som minimum 
bør placeres eller samsås ca. 70 procent 
af den planlagte kvælstofmængde i en 
NPK-gødning. 
Placeres der en mindre mængde, blev 

udbyttet reduceret, og virkningen af 
kvælstoffet var mindre. Forsøgene var 
designet således, at den samme mængde P 
og K blev tilført via NPK-gødningen ved 
såning, hvorefter det resterende kvælstof 
blev tilført i vækststadie 32.

Spørg Yara N-tester om behov
Når vårbyggen er kommet godt i gang, og 
strækningsvæksten er begyndt, bør den 
resterende kvælstof tildeles. Behovet for 
ekstra tilførsel af kvælstof afhænger af 
udbyttepotentiale og vækstbetingelserne. 
Ved at foretage en vurdering af fremspi-
ring og væksten samt afstemme dette med 
vækstbetingelser og udbytteforventninger 
er det muligt at justere den resterende 
kvælstofmængde. Dette er dog ikke nogen 
nem øvelse, hvorfor vi i 2017 introduce-
rede Yara N-tester til beslutningsstøtte til 
at tilpasse kvælstofmængden.
Yara N-tester måler plantens klorofyl, 
som har direkte sammenhæng med 
kvælstofindholdet i planten. Denne viden 
kombineret med kalibrering i kvælstoffor-
søg med stigende tilførsel af kvælstof gør 
det muligt at give en kvælstofanbefaling 
på hvor meget kvælstof, afgrøden mangler 
for at opnå optimum.
Flere konsulenthuse har set nødvendig-
heden af at tilpasse kvælstofmængden til 
vækstsæsonen og bruger Yara N-tester 
som beslutningsstøtte til vurdering af den 

sidste mængde kvælstof samt til vurde-
ring af gødningsplanen. 
På Stevns blev gødningsplanen vur-
deret ved hjælp af Yara N-tester. Dette 
blev gjort i nedenstående forsøgssetup. 
Gødningsplanen foreslog 122 kg N/ha 
(behandling 1 – tabel), hvilket i dette 
tilfælde blev bekræftet af N-testeren, 
der i behandling 2 foreslog en mindre 
justering med 10 kg N/ha. Dette blev 
yderligere bekræftet i behandling 3 og 4, 
hvor gødningen blev delt. 
Således blev der kun anvendt 90 kg N 
ved såning, hvilket gør det nemmere at 
tilpasse kvælstofmængden til eksem-
pelvis et mindre behov. Målinger med 
N-tester i stadie 37-39 viste et yderligere 
behov på 35 kg N/ha. Dette blev tilført i 
henholdsvist YaraLiva Kalksalpeter (be-
handling 3) og YaraBela Axan (behand-
ling 4). Situationen i marken svarede til 
en normal vækstsæson, og N-testeren 
kunne i dette tilfælde således bekræfte 
kvælstofbehovet foreslået i gødningspla-
nen. 
I andre situationer har det været nødven-
digt at justere gødningsplanen for at opnå 
optimum – nogle har måttet tilføre mere 
kvælstof end planlagt, mens andre har 
kunnet reducere den planlagte kvælstof-
mængde.

Af Jesper Juul Ulnitz,  
Yara Danmark A/S

Yara N-tester 
er et rigtig godt 
støtteværktøj, 
når mængden 
af kvælstof skal 
justeres til de 
aktuelle markfor-
hold i eksempel-
vis vårbyg

Forsøg med anvendelse af Yara N-tester i vårbyg. (forsøg udført i samarbejde med 
Østdansk Landbrugsrådgivning, 2017).

Gødningsforslag til vårbyg

N (kg/ha)  
Ved såning

N (kg/ha) st. 39  
- udfra N-tester 

Udbytte  
(hkg/ha)

Protein (%)

1 122  63,6 10,9

2 122 10 YaraBela Axan 63,7 11

3 90 35 YaraLiva 
 Kalksalpeter

65,7 10,9

4 90 35 YaraBela Axan 64,3 10,9

N P K S Mg B

455 kg YaraMila STARTER (placeret) 80 21 49 12 5 0,09

175 kg YaraBela Axan 
(justeres med N-tester)

47  6 1

Forsøg i vårbyg med forskellige kvæl-
stofmængder via NPK-gødning placeret 
ved såning. Alle behandlinger er tildelt 
den samme mængde PK ved såning. 
Resterende mængde kvælstof tildelt i 
vækststadie 32. 3 forsøg, JB 6-7. Yara 
Danmark A/S, 2017.

Gødning i udsæd og placering af gødning 
til vårbyg. Gennemsnit af 9 forsøg 2014-
2016. Tildelt 120 kg N/ha. Oversigt over 
Landsforsøgene 2016 - Uddrag.
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