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Konklusion
Den optimale tilførsel af kvælstof har i 

forsøget i 2008 været 79 kg N/ha. Suk-

kerudbyttet har været stigende med sti-

gende N-tilførsel, og der er således ikke 

noget maksimum i årets forsøg.

En beregning af den optimale mængde 

N - tilført ved placering samtidig med 

såning og varierende N-priser ses i tabel 

3 og fi gur 2, der repræsenterer en plan-

teavlsbedrift med roer hvert 4. år på den 

sværere lerjord.

Formål og metoder
Formålet med forsøget er at undersøge 

om det optimale kvælstofniveau ved 

dyrkning af sukkerroer ændres over tid 

som følge af ændrede kvælstofnormer og 

dyrkningsform (blandt andet anvendelse 

af efterafgrøder). Forsøget har været 

anlagt på Sofi ehøj hvert år siden 2004, 

hvor der for stigende tildeling af kvæl-

stof måles effekt på udbytte og kvali-

tetsparametre. Der er i 2008 anvendt 

kvælstofmængder på 0-240 kg N/ha. 

Den anvendte gødning er NS 24-7, der er 

placeret ved såning (tabel 1). Forsøget er 

tilsået med Julietta. Forsøgsarealet er til-

delt 10 ton kalkslam per ha i september 

2007, og der var sået gul sennep umid-

delbart efter høst af vårbyg. Pløjning er 

foretaget tidligt i oktober. Mængden af 

mineraliseret N (N-min) blev 13. marts 

bestemt til 46 kg N/ha.

Resultater og diskussion
Mængden af mineraliseret kvælstof 

(N-min) er på højde med 2007 (44 kg 

N/ha) og 10-20 kg højere end i årene 

2004-2006 (tabel 2). Medvirkende til 

det højere niveau i 2007 og 2008 er 

formodentlig de milde vintre samt en 

konsekvent anvendelse af efterafgrøder 

imellem vårbygafgrøderne forud for 

roerne. Det højeste sukkerudbytte ligger 

i årets forsøg på 18 tons sukker per ha 

og er opnået med 240 kg N/ha (fi gur 1). 

Dette er dog ikke signifi kant forskelligt 

fra udbytter opnået ved tildeling af 120-

200 kg N/ha (17,7 tons sukker/ha). Den 

optimale kvælstoftilførsel er 79 kg N/ha, 

når prisen på kvælstof sættes til 8 kr per 

kg N. I årets forsøg er der ikke opnået et 

maksimum (fi gur 1), idet sukkerudbyttet 

er stigende med stigende kvælstoftilfør-

sel. Det kan skyldes den ekstremt lange 

tørre periode i maj, juni og juli, hvilket 

måske har betydet, at den større mængde 

N er omsat i dybere rodvækst og hermed 

bedre vandforsyning.

Kvælstof
Otto Nielsen og Jens Nyholm Thomsen

320 Kg N Planter Rod Sukker Sukker Sukker Hv. sukker Vh. jord Renhed Na K Amino-N IV-tal DBII Merværdi Netto
Led /ha 1000/ha t/ha % t/ha relativ t/ha % % kr/ha kr/ha kr/ha

1 0 106 74,4 17,93 13,3 100 11,9 3,1 97,0 28 769 49 2,51 12.757 -           -     
2 40 105 89,4 17,91 16,0 120 14,2 3,3 96,8 27 799 58 2,67 14.444 1.688       1.368  
3 80 108 92,3 18,16 16,8 126 15,0 3,5 96,6 26 736 57 2,50 14.919 2.162       1.522  
4 100 104 94,7 17,89 16,9 127 15,0 4,0 96,1 30 772 75 2,78 14.894 2.137       1.337  
5 120 108 98,8 17,89 17,7 132 15,5 4,3 95,9 31 782 80 2,87 15.063 2.306       1.346  
6 160 112 102,1 17,36 17,7 133 15,3 4,6 95,6 32 874 118 3,47 14.874 2.117       837     
7 200 106 102,1 17,29 17,7 132 15,1 4,2 96,0 38 868 133 3,64 14.774 2.017       417     
8 240 108 104,5 17,26 18,0 135 15,4 4,6 95,6 38 844 140 3,64 14.958 2.201       281     

LSD ns 5,2 0,31 0,9 7 0,8 0,8 0,8 8 62 22 0,35
CV 3,1 3,7 1,2 3,8 3,8 14,5 0,5 17,9 5,2 16,8 8,0

pr 100 g sukker

Sukkerudbytte ved stigende kvælstoftildeling
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Figur 1. Responskurve for kvælstoftilførsel i 2008. Udbyttet er stigende for stigende 
mængde tilført N. Optimeringen – rød kurve – er beregnet med N-pris på 8 kr./kg N.

Tabel 1. Resultater for gødningsforsøg 2008. Forudsætning for økonomisk beregning ses bagerst i beretningen.
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Resultater 2004-2008
N-gødningen er i alle årene placeret 

ved såning. Den beregnede optimale 

kvælstoftilførsel og prisen for N anvendt 

i beregningerne for årene 2004-2008 

er sammenstillet i tabel 2. 2007 skiller 

sig ud med et højt niveau for optimum, 

hvilket sandsynligvis skyldes de meget 

våde forhold, som begrænsede roevæk-

sten i vækstsæsonen 2007. Ligeledes 

skiller forsøget på Falster (2004) sig ud 

på grund af tidligere anvendelse af hus-

dyrgødning, hvilket sandsynligvis gav 

anledning til en større mineralisering 

og en bedre kvælstofforsyning i løbet af 

vækstsæsonen.

De stigende og variable priser på kvæl-

stof har aktuelt givet anledning til en 

større interesse for at beregne den opti-

male kvælstoftilførsel til sukkerroerne. 

I tabel 3 ses den beregnede optimale 

kvælstoftilførsel for hvert forsøg med en 

kvælstofpris, der varierer fra 3-10 kr/kg 

N. I beregningen indgår roepriserne for 

2009 og øvrige forudsætningner som 

anført bag i beretningen. 

I fi gur 2 antages, at den optimale kvæl-

stoftilførsel afhænger af kvælstofi nd-

holdet i jorden om foråret udtrykt ved 

Forfrugt

Maksimalt 
sukker-    
udbytte

Økonomisk 
optimum

2004 Falster 59 105 60 5,25 V.hvede Højt N-min i forår, tidligre husdyrgødning

2004 27 140 100 5,25 V.hvede Relativ høj nedbør juni, juli, aug ellers normalt år

2005 27 113 (80-160) 100 4,50 V.hvede Tør april, juli-nov, varm juli,sep,okt,nov

2006 34 96 (80-120) 77 4,73 Vårbyg (g. sennep)
Varm tør sommer, høj nedbør august, varmt efterår - høj 
mineralisreing efterår

2007 44 176 (100-240) 121 4,75 Vårbyg (g. sennep) Varm marts, april, maj, våd maj,juni,juli, relativ koldt efterår

2008 46 intet (240-?) 79 8,00
Varm jan-august, nedbør marts, ekstrem tør maj, juni og 
juli, relativt normalt efterår  

Kommentar

Sofiehøj

År
Loka- 
litet

N-pris 
(kr/kg N)

N-min, 
forår   
(kg 

N/ha)

Kg N / ha:

Vårbyg (g. sennep)

Figur 2. Beregnet optimal kvælstoftilførsel for en planteavlsbedrift på JB 6-7 med roer 
hvert fjerde år i en normal vækstsæson. Med en N-pris på godt 5 kr. og N-min på 40 
kg i 75 cm dybde er den optimale N-tilførsel ca 85 kg N/ha. På andre jordtyper eller 
andre bedriftstyper ændres behovet især med den organiske masse i jorden samt C/N-
forholdet i den organiske fraktion. Ved tilførsel af organisk masse afhænger behovet 
ligeledes af om jorden indeholder en mikroflora, der kan omsætte det organiske stof, 
herunder om den jævnligt forud har været tilført samme type.

Optimal N tilførsel i relation til N-min i forår
 samt pris på N
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Tabel 2. Optimalt kvælstofniveau 2004-2008.

N-min (N, mineraliseret) samt prisen 

på kvælstof. Forsøget i 2004 på Falster 

samt forsøget i 2007 er udeladt af be-

regningsgrundlaget for linierne (tabel 

3). I beregningerne indgår de fi re øvrige 

forsøg. Figuren repræsenterer således en 

planteavlsbedrift med roer hvert fjerde år 

på JB 6-7 jord og en normal vækstsæson. 

Med en kvælstofpris på godt 5 kr og et 

indhold af mineraliseret N i foråret på 

ca 40 kg i 75 cm dybde er den optimale 

tilførsel af N omkring 85 kg/ha. – På 

en jord, der jævnligt tilføres organisk 

materiale i form af husdyrgødning, er 

niveauet sandsynligvis lavere, mens der 

på en lettere jord med planteavl vil være 
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pris kr/kg N 3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00
År

2004 Falster 73 69 66 63 60 57 54 52 59
2004 106 103 100 98 95 93 91 88 27
2005 98 95 92 89 87 84 82 79 27
2006 82 79 77 75 72 70 68 66 34
2007 125 120 116 113 109 105 102 99 44
2008 95 91 88 85 82 79 76 74 46

Gns alle år 96 93 90 87 84 81 79 76
*) Forudsætninger økonomi 2008-beregning til planlægning 2009

kg N /ha

Lolland

N-min, 
forår   Optimum *

Tabel 3. Beregning af aktuelt optimal N-tilførsel for forsøgene 2004-2008. (Forudsæt-
ning for økonomisk beregning ses bagerst i beretningen)

behov for at forøge tilførsel af kvælstof, i 

nogle tilfælde endog væsentligt. 

Som det fremgår af tabel 2 ligger mak-

simum på et noget højere niveau end det 

økonomiske optimum. Det skyldes at 

responskurven for roerne er fl ad omkring 

toppunktet, hvilket betyder, at en æn-

dring i prisen på N påvirker den optimale 

N-tilførsel væsentligt.

Foto fra årets kvælstofforsøg. Parcellen til venstre er gødet med 200 kg N/ha, mens parcellen til højre er uden kvælstoftildeling.


