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Konklusion
Placering af 100 kg kvælstof per hektar 

i fl ydende gødning ved såning har givet 

syv procent i merudbytte (ikke statistisk 

sikker) i forhold til bredspredning af 125 

kg kvælstof per hektar forud for såbeds-

tilberedning. Der er tale om et enkelt lille 

forsøg, men resultatet er i overensstem-

melse med tidligere observationer.

Formål og metoder
Forsøget blev anlagt på et af årets for-

søgspladser ved at forsøgsværten bred-

spredte gødning i en bredde af 12 meter 

midt gennem forsøgsarealet. Udbyttet fra 

fi re parceller indenfor de 12 meter blev 
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sammenlignet med udbyttet fra to par-

celler på hver side af de 12 m. Forsøget 

lå på JB-7 jord (23 % ler) og roesorten 

var Julietta. Mængden af mineraliseret 

kvælstof (N-min) var 57 kg/ha den 28. 

februar.

Resultater og diskussion
Merudbyttet ved placering af gødningen 

er på syv procent i forhold til bredspred-

ning. Forskellen er ikke signifi kant, 

hvilket skyldes stor variation på udbyttet 

ved bredspredt gødning (1,4 t/ha mod 0,7 

t/ha) ved placeret gødning). Den større 

spredning ved bredspredt gødning kan 

skyldes forskelle i gødningens tilgænge-

lighed i de enkelte parceller som følge 

af det varme og tørre forår, idet øverligt 

beliggende gødning formodentligt ikke 

er tilgængeligt for planter. Der var klare 

visuelle forskelle i foråret og forsomme-

ren, idet roer gødet med placeret gødning 

var i bedre vækst end roer gødet med 

bredspredt gødning. Forsøget bekræfter 

tidligere resultater, hvor størrelsesorde-

nen for merudbytte for placering af gød-

ning har ligget på 4 %.

Tabel 1. Udbytte og kvalitet i forsøg med bredspredt og placeret gødning.

823 SK Planter Rod Hv. sukker Vh. jord Renhed Na K Amino-N IV-tal

Led Plants Root Sugar Sugar Sugar White sugar Tare Cleaness Na K Amino-N IV-tal
Entry 1000/ha t/ha % t/ha relativ t/ha % %

1 Bredspredt 97 93,5 17,68 16,52 100 14,07 5,2 95,1 55 920 131 3,80

2 Placeret 101 99,0 17,89 17,70 107 15,19 5,4 94,8 56 868 122 3,59

LSD ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

CV 4,1 4,9 0,9 5,3 5,8 17,0 0,9 10,9 2,7 11,8 6,1

Sukker

pr 100 g sukker

Udbringning 
af gødning


