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I årene 1978-81 er der lavet forsøg ved Jyndevad og Borris med delt gødning i vårbyg, hvor en del af 
gødningen er udbragt med vandingsvandet. 

Forsøgene viste, at udbyttet i byg kan øges lidt ved deling af kvælstofgødningen , når det ved nedbør 
eller vanding sikres, at gødningen hurtigt opløses og kan optages af planterne. 

Gødningen i vandingsvandet blev tilført henholdsvis l. og 15. juni, samt i henholdsvis halv og hel 
mængde både l. og 15. juni. I gennemsnit blev 1 N lig 39 kg ved Jyndevad og 48 kg ved Borris. 

Det er en betingelse for et godt resultat, at der tilføres så store mængder kvælstofgødning i foråret, at 
der sikres en god skududvikling. Pii grovsandetjord 80-100 kg N pr. ha og pii noget bedre jord - fin 
lerblandet sand - 60-70 kg N pr. ha. På grovsandetjord var udbringning 1. juni bedre end udbringning 
den 15. juni. Pii fin lerblandet sand var udbringning 15. juni eller bMe 1. og 15. juni bedre end 1. juni 
alene. 

Det opnåede merudbytte ved tilførsel af en del af gødningen med vandingsvandet er ikke tilstrække
lige til at begrunde en deling af N -gødningen i viirbyg, og tidspunkterne for tilskudsgødskning synes 
overvejende at optræde før behov for vanding forekommer. 

NØgleord: Gødningsvanding, byg, vanding. 

Summary 
During the years 1978 to 1981 experiments were made atJyndevad and Borris, with fertigation in spring 
barley. 

These experiments showed, that yield of grain ean be risen alittle when nitrogen fertilizer are given 
both in spring and later on in the growing season, ifpreeipitation or irrigation make it accessibie for the 
erops. 

Fertigation was carried out respeetively on 1 and 15 June and at some plots also both on 1 and 15 
June. In average the amounts ofnitrogen was 39 kg per ha at Jyndevad and 48 kg per ha at Borris. 

Neeessary for agood result is a supply ofnitrogen in spring, by whieh a good shoot development ean 
be ensured, 80-100 kg per ha will do at gravel sand and 60-70 kg per ha at fine loamy sand. 

On gravel sand the best time for fertigation was about 1 June. On fine loamy sand it was better a little 
later, or given at two times, l and 15 June. 
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N evertheless, the obtained increase for fertigation was not of a size to make a partielfertilizing with 
nitrogen normal in spring barley. Further on, the best time of nitrogen supply in the growing period 
normally will occur before irrigation is necessary. 

Key words: Fertigation, barley, irrigation. 

Indledning 
Tilførsel af gødning med vandingsvandet er en 
almindelig anerkendt metode i gartnerier og 
planteskoler. 

I landbruget anvendes det ikke meget i Dan
mark. En væsentlig årsag hertil er, at vandings
behovet er forskelligtfra år til år, og i vårbyg, som 
her skal omtales, oftest forekommer på et tids
punkt, hvor tiden for kvælstoftilførsel er forpas
set. 

Desuden må en væsentlig del af gødningen til
føres i forbindelse med såning eller kort efter 
fremspiring, og det er således kun en mindre del af 
gødningen, der kan være tale om at udbringe med 
vandingsanlægget. 

To faktorer bevirker imidlertid, at der kan være 
interesse for at dele kvælstofgødningen til byg. 
Den ene er, at en stor mængde let tilgængelig 
næring kan bevirke kraftig blad vækst , stor halm
mængde og tilbøjelighed til lejesæd. 

Den anden er, at en stor beholdning af kvælstof 
i jorden - hovedsagelig på nitratbasis - er udsat 
for nedvaskning under planternes rodzone i til
fælde af nedbørsoverskud. 

Dette, sammenholdt med at kvælstofgødning 
tilført med vandingsvandet hurtigt kan bringes til 
rådighed for planterne, har foranlediget undersø-

Fin-
Dybde Ler Silt sand 

cm % % % 

Jyndevad 
0-22 3,9 4,1 12,2 

22-31 3,9 3,6 10,9 
31-75 4,0 2,9 4,7 

Borris 
0-40 5,3 6,9 48,4 

40-90 5,0 4,0 50,2 
90-100 4,3 1,6 47,0 
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gelser over virkning af udbringning på forskellige 
tidspunkter. 

Tidligere undersøgelser (Gregersen, 1972) har 
vist, at kalksalpeter gav større effekt ved ud
bringning 1. juni end ved udbringning senere i 
vækstperioden. Samme forsøg gav i 1968, hvor 
nedbøren i første halvdel af juni var 68 mm, et 
merudbytte på Il hkg kerne for delt gødskning i 
relation til engangstilførsel af samme N-mængde. 
I de øvrige år, hvor nedbøren i nævnte periode 
maksimalt var 6 mm, gav deling af N -gødningen et 
dårligt resultat. 

Undersøgelser over »Styring af landbrugs
planternes kvælstofforsyning under forhold hvor 
vandfaktoren beherskes« foretages for tiden af en 
projektgruppe under Statens Planteavlsforsøg. 
Nærværende forsøg er derfor indstillet og beret
ning over de foreløbige indvundne resultater gi
ves i det følgende. 

Metodik 
Forsøget blev gennemført på grovsandetjord ved 
Jyndevad i Sønderjylland og på fin lerblandet 
sand ved Borris i Vestjylland. Følgende oversigt 
efter Hansen (1976) viser tekstur og vandholden
de evne. 

Grov- Tilg. Utilg. 
sand Humus vand vand 

% % mm mm 

76,8 3,0 32,1 10,6 
78,4 3,7 17,0 6,5 
85,8 2,6 26,4 33,4 

37,2 2,2 76,4 28,0 
40,2 0,6 44,0 15,5 
46,8 0,3 5,1 2,1 



Forsøget blev gennemført efter følgende plan: 
A. uvandet 
B. vandet 
l. 70 kg N pr. ha i kas. ca. 15. april 
2. 110 kg N pr. ha i kas. ca. 15. april 
3. 150 kg N pr. ha i kas. ca. 15. april 
Bl og B2 blev yderligere kombineret med: 
v O N ivandingsvandet 
x 1 N ivandingsvandet 1. juni 
y 1 N ivandingsvandet 15. juni 
z ;6 N i vandingsvandet l. + 15. juni 
æ 1 N i vandingsvandet l. + 15. juni 

Der blev benyttet Tronbyg 1978-80 og Clau
diabyg i 1981. 

Kalkammonsalpeter blev udbragt på fremspi
ret korn i april og blev derfor ikke nedfældet. Til 
iblanding i vandingsvandet anvendtes flydende 
gødning N-30 (urea-ammoniumnitrat). Mængden 
blev beregnet som en funktion af nedbørsmæng
den fra udbringningstiden for kas. og til l. juni 
samt fordampning fra 15. april til 1. juni efter 
følgende regel: 
kg N i N-30 = 0,3 (nedbør + fordampning) mm + 
fordampning, mm. 

I gennemsnit er der tilført 39 kg pr. ha ved 
Jyndevad og 48 kg ved Borris. Ved N-udbring
ning tilførtes samme vandmængder overalt i van
det afdeling, selvom der ikke blev tilført gødning. 

Forsøget blev anlagt som rækkeforsøg oftest 

med 4 fællesparceller. Gødning ivandingsvandet 
blev fordelt med drypvandings anlæg , forsynet 
med 20 dryppere pr. m2 • Hvert anlæg dækker 15,6 
m2 , og der blev høstet netto 11,04 m2 • 

I praksis kan gødning tilføres vandingsvandet 
ved hjælp af en pumpe, der yder lidt større tryk, 
end der er ivandingssystemets trykledning. Dette 
er også prøvet ved Jyndevad, hvor der blev an
vendt en pumpe stillet til rådighed af firmaet 
Volmatic. Denne pumpe var sikret mod over- og 
underdosering ved hjælp afføler og relæ. Bortset 
fra nogle begyndervanskeligheder virkede sy
stemet udmærket. 

Resultater 
En oversigt over sådatoer for byg, tidspunkter og 
mængder for N-tilførsel, samt nedbør fra tilførsel 
afkas. og til 31. maj er vist i tabel l. I 1979 var der 
ret store nedbørsmængder i april-maj og mulig
hed for nedvaskning af kvælstof. Dette har ikke så 
udpræget været tilfældet de øvrige år. 

I 1979 blev der ved et uheld leveret flydende 
gødning til Jyndevad med en forkert koncentra
tion. Forsøget må derfor udgå dette år for den del, 
der omfatter eftergødskning med N-30. Bl.a. 
dette gør, at det er praktisk at dele resultaterne i et 
vandingsforsøg og et forsøg med delt gødskning i 
en vandet afgrøde. Herved opnås, at der kan be-

Tabel 1. Datoer for såning og udbringning afkas. , kg N i vandingsvandet, samt nedbør fra kas. -tilførsel og til 31. maj 
Dates of sowing and fertilizing. Amounts of nitrogen in irrigation water, and accumulated precipitation from 

fertilizing date to the end of May 

Nedbørsmængder, mm 

Byg Kas. kg N i van- 1.-10. 10.-20. 20.-31. 
År sået udbragt dingsvandet April maj maj maj 

Jyndevad 
1978 ............ 4/4 26/4 33 14 2 6 13 
1980 ...... '0 ..... 9/4 24/4 44 30 2 O 8 
1981 ............ 1/4 15/4 40 10 9 24 76 

Borris 
1978 ............ 14/4 13/4 33 9 2 2 6 
1979 ............ 11/4 10/4 78 60 20 2 32 
1980 ............ 31/3 15/4 40 30 10 1 9 
1981 ............ 1/4 31/3 40 10 21 23 53 
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Tabel 2. Udbytte afuvandet og merudbytte for vanding i hkg kerne pr. ha. Vandingsvand og nedbør, maj-juli, mm 
Yield af nan-irrigated barley, and the increase af yield by irrigatian, hkg af grain per ha. Irrigatian and precipita

tian, mm 

Udbytte af uvandet 

kg N 70 110 150 

Jyndevad 
1978 ............ 35,5 41,0 42,0 
1979 ............ 43,8 41,7 42,6 
1980 ............ 40,5 51,0 52,0 
1981 ............ 50,1 63,3 69,1 

Borris 
1978 ............ 37,2 43,8 46,0 
1979 ............ 56,8 63,8 64,9 
1980 ............ 49,0 59,6 65,2 
1981 .. ' .......... 48,9 52,7 56,4 

Gns. 
Jyndevad ....... 42,5 49,3 51,4 
Borris .......... 48,0 55,0 58,1 

vares 4 års forsøg med vanding ved begge for
søgsstationer, medens forsøgsresultater med 
N-30 i vandingsvandet kun omfatter 3 år ved Jyn
devad og 4 år ved Borris. 

Vanding 
Tabel 2 viser udbytte af uvandet og merudbytte 
for vanding. Desuden er vist nedbørs sum for 
maj-juli, samt mm vand, der er tilført ved van
ding. 

Merudbytte for vanding varierer ved Jyndevad 
fra 2,0 til 28,2 hkg kerne pr. ha. Ved Borris er der 
maksimalt opnået 15,2 hkg kerne i merudbytte for 
vanding og i flere tilfælde har vanding givet et 
negativt resultat. Det må i denne forbindelse 
erindres, at vandingen i nogle tilfælde er gen
nemført af hensyn til gødningstilførsel og uden et 
egentligt vandingsbehov . Der skal i øvrigt ikke 
tillægges gennemsnitsmerudbytter for vanding 
nogen større vægt, når de kun dækker en 4-årig 
periode, som det er tilfældet her. En 4-årig perio
de, der var begyndt 2 år før, ville f.eks. have givet 
et helt andet resultat. 

Gødning ivandingsvandet 
I fig. ler vist resultater hvor engangsgødskning i 
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Merudbytte for vanding 
Vanding Nedbør 

70 110 150 mm mm 

18,8 25,1 28,2 105 191 
8,0 17,1 18,5 70 197 

10,1 9,4 7,9 60 271 
2,0 ,6,7 3,8 50 270 

13,0 15,2 12,9 145 174 
2,3 -2,6 -1,0 128 161 
5,4 1,1 -5,4 67 294 

-0,7 2,4 -2,2 20 284 

9,7 14,6 14,6 71 232 
5,0 4,0 1,1 90 228 

foråret er sammenlignet med delt gødskning. Ved 
delt gødskning er ekstra kvælstof udbragt med 
vandingsvandet og samtidig er de øvrige forsøgs
led tilført en tilsvarende vandmængde. 

Den fuldt optrukne kurve er baseret på en
gangstilførsel af stigende mængde kvælstof. De 
stiplede kurver angiver eftergødskning med ud
gangspunkt i henholdsvis 70 og 110 kg N som 
forårsgødskning i april. 

Det fremgår affig. l, at delt gødskning har givet 
bedst resultat ved Jyndevad, når der i foråret er 
tilført 110 kg N. Tilførsel af70 kg forår plus efter
gødskning har ikke kunnet måle sig med samme 
kvælstofmængde tilført på en gang i april måned. 

Ved Borris er derimod 70 kg N i foråret bedre 
end 110 kg N, som basis for delt gødskning. Ved 
beregning af gennemsnit for de to stationer vil det 
derfor være berettiget at tage udgangspunkt i 110 
kg N ved Jyndevad og 70 kg N ved Borris. En 
sådan opstilling er vist i tabel 3. 

Som det fremgår af gennemsnitstallene er der 
signifikant merudbytte for alle tilførsler af N ud 
over 110/70 - henholdsvis Jyndevad og Borris. 
Derimod er udbyttet ved delt gødskning ikke sig
nifikant større end ved engangstilførsel af hen
holdsvis 150 eller 110 kg N i foråret. 
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Fig. 1. Kerneudbytte som funktion af N tilførsel. 
Engangstilførsele--e, 70 kg N forår + eftergødskning x------x, 110 kg N + eftergødskning 0------0 

Yield of grain in relation to supply of nitrogen. 
Once supply (_e), 70 kg N in spring + fertigation (x------x), 110 kg N in spring + fertigation (0------0) 

Tabel 3_ Udbytte i kerne og halm ved forskellig eftergødskning. Tilførte N-mængder angivet før skråstreg Jynde-
vad, efter skråstreg Borris 

Yield of grain and straw at different time and with different amounts of fertigation. Figures before diagonal kg 
nitrogen at Jyndevad, af ter diagonal kg nitrogen at Borris 

kg N forår 110/70 110/70 110/70 110/70 110/70 150/110 LSD 
kg N l. juni O/O 39/48 O/O 19,5/24 39/48 O/O 
kg N 15. juni O/O O/O 39/48 19,5/24 39/48 O/O 

Jyndevad hkg pr. ba 
1978 .. , ............. 66,1 72,2 71,2 71,5 75,0 70,2 
1980 ................ 60,4 61,2 61,5 62,3 60,6 59,9 
1981 .... , ........... 70,0 76,6 71,8 74,4 72,2 72,9 

Borris 
1978 ........ , ... , ... 50,2 57,0 56,3 59,2 60,9 59,0 
1979 •• 0.0 ••••••• , ••• 59,1 64,7 70,7 70,1 68,0 61,2 
1980 •••••••• 0.0.' ••• 54,4 61,0 60,5 62,0 61,8 60,7 
1981 ............ , ... 48,2 55,5 52,7 54,9 59,2 55,4 

Gns. 0.00.0 •••••••••• 58,3 64,0 63,5 64,9 65,4 62,8 

Merudbytte for 
eftergødskning ....... 5,7 5,2 6,6 7,1 4,5 2,3 

Merudbytte for 
deling ............... 1,2 0,7 2,1 2,6 n.s. 

Gns. halmudbytte .... 50,1 54,9 56,3 55,2 62,3 58,1 



Ved samme kvælstofmængde er halmmængden 
størst, når alt kvælstof gives på en gang i foråret, 
tabel 3. Forskellen er dog kun lille og ej signifi
kant. Inden for delt kvælstofgødskning synes 
halmmængden at være størst ved den seneste ud
bringning. Dette må formentlig tilskrives en 
senere afmodning af strået. 

Kernekvalitet 
Rumvægt, kornvægt og % kerner over 2,8 mm er 
vist i tabel 4. Ved Jyndevad har vanding øget 
rumvægten, medens der ved Borris er sket en lille 
forringelse af rumvægten ved vanding. 

Rumvægten falder ofte ved stigende kvælstof
mængde. Dette er mest udtalt i uvandet byg ved 
Jyndevad. Delt kvælstofgødskning har - hvor N 
er udbragt ad to gange - forøget rumvægten i 
forhold til engangstilførsel af samme totale 
mængde. En undtagelse herfra forekommer dog 
ved Borris med 150 kg kvælstof. Forsøgets på
virkninger afkernevægten går oftest i samme ret
ning som rumvægten. 

Procent kerne over 2,8 mm er øget i vandet 
korn ved Jyndevad i forhold til uvandet, ved Bor
ris er der en lille nedgang i procenten. 

Udbringning af N den 15. juni har givet større 

Tabel 4. Gennemsnitlig rumvægt, kornvægt Og ,kernestørrelse 
Average ofvolume weight, grain weight and % df grain over 2,8 mm 

Vand + kvælstof 
Uvandet Vandet 

1. 15. 1.+15. 1.+ 15. 
kg N forår jubi juni juni juni 

Jyndevad Rumvægt (g/l) 
70 678 684 683 690 693 675 

110 663 687 679 682 681 664 
150 654 680 

Borris 
70 682 682 678 675 682 669 

110 682 676 659 665 654 644 
150 674 666 

Jyndevad Kornvægt (mg/kom) 
70 35,9 39,3 37,8 38,3 39,6 35,6 

110 32,5 38,5 37,9 37,1 36,0 35,0 
150 31,6 37,4 

Borris 
70 39,3 39,0 38,4 37,2 39,0 36,3 

110 37,7 38,2 34,8 36,1 35,4 33,2 
150 36,4 36,9 

Jyndevad Kernestørrelse (% af kerner over 2,8 mm) 
70 56 69 57 69 67 52 

110 38 61 55 57 60 45 
150 31 56 

Borris 
70 72 68 60 61 65 53 

110 65 59 48 53 48 39 
150 56 51 
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procentdel store kerner end udbringning den 1. 
juni. I tabel 5 er vist forholdstal for udbytte, korn
vægt og kerneantal med udgangspunkt i 110 kg N 
udbragt på en gang. Forholdstal for antal kerner 
er beregnet på grundlag af udbytte og kornvægt. 

Som det fremgår af tallene, forøges kernean
tallet ved Jyndevad både ved tilførsel af vand og 
ved stigende mængde kvælstof. Ved delt gødsk
ning er kerne antallet gået ned ved Jyndevad, når 
der kun var gødet med 70 kg N i foråret. 

Vand og stigende kvælstofmængde har også 
ved Borris - omend i mindre grad end ved Jynde
vad - forøget kerne antallet. Ved delt gødskning er 
kerne antallet ikke reduceret ved Borris i forhold 
til 110 kg N forår. 

I tabel 6 er vist kvælstof i kerne, som % af 
kernetørstof samt kernens indhold af kvælstof i 
kg pr. ha. Kvælstofindholdet øges både ved sti
gende mængde N i foråret og ved tilskudsgød
ning. 

Ved delt N-gødskning er kvælstofprocenten 
kun fastholdt eller øget, når N er udbragt den 15. 
juni, medens den er faldet i forhold til engang stil
førsel, når udbringning er foretaget den 1. juni. 
Den høstede kvælstofmængde i kerne er ved Bor
ris og med 150 kg N ved Jyndevad næsten ens 

uanset engangs eller delt gødskning, men faldet 
med 6-8% ved Jyndevad, når 110 kg N blev for
delt med 70 kg N forår plus eftergødskning med 40 
kgN. 

Lejesæd, strålængde og grønskud 
I almindelighed vil vanding være tilbøjelig til at 
forøge dannelsen aflejesæd. Tabel 7 viser da også 
større gennemsnitskarakterer for lejesæd i vandet 
end i uvandet byg. Det er dog ikke usædvanligt, at 
der ved kraftig tørke kan opstå nedknækning af 
stråene i uvandet kom - en nedknækning, som 
kan gøre opsamling af aksene vanskeligere end 
opsamlingen af en kraftig afgrøde, der er gået helt 
i leje. 

Fig. 2. illustrerer fremadskridende udvikling af 
lejesæd ved Jyndevad 1980. Stigende N-mængde 
vil øge lejesædsmængden på grund aflængere strå 
og tungere aks. 

Strålængde og relative tal for grønskud ved 
Jyndevad er også vist i tabel 7 . Delt gødskning har 
ved samme totalmængde kvælstof reduceret 
strålængde og lejesæd i relation til engangsgødsk
ning, og dette er især tilfældet ved den seneste 
udbringning af kvælstof. 

Relative tal for grøn skud skal ses i forhold til 

Tabel S. Forholdstal for udbytte, kornvægt og antal kerner (engangstilførsel af 110 kg N = 100) 
a. udbytte, b. kornvægt, c. antal kerner 

Proportionals ofyield, grain weight and number ofgrain (once supply of 110 kg N = JOO) 
a. yield, b. grain weight, c. number of grain 

Uvandet Vandet 

kg N i kas. pr. ha udbragt forår 
70 110 150 70 70 70 70 70 110 110 110 110 110 150 

Tilførsel af N-30 med vandingsvandet 
l. 15. 1.+ 15. 1. + 15. l. 15. 1.+ 15. 1.+ 15. 

juni juni juni juni juni juni juni juni 

Gns. 
Jyndevad 

a. 67 77 81 82 100 96 99 103 100 105 105 105 105 103 
b. 93 84 82 102 98 99 103 92 100 98 96 96 91 97 
c. 72 91 99 80 101 96 95 111 100 107 109 109 105 106 

Gns. 
Borris 

a. 81 93 98 90 101 102 104 106 100 99 102 99 96 100 
b. 103 99 95 102 101 97 102 95 100 91 95 93 87 97 
c. 79 93 103 87 99 103 101 111 100 108 107 98 106 103 
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Tabel 6. Kvælstof i kerne. a. % i tørstof, b. kg kvælstof pr. ha 
Nitrogen in the grain. a. % of DM, b. kg per hectare 

Tilførselsdatoer for N-30 
Uvandet Vandet 

1. 15. 1.+ 15. 1.+ 15. 
Tilført N juni juni juni juni 

Jyndevad a. % N i kernetørstof 
70 1,40 1,29 1,44 1,53 1,46 1,71 

110 1,52 1,50 1,68 1,73 1,70 1,93 
150 1,82 1,70 

Borris 
70 1,36 1,34 1,43 1,49 1,45 1,68 

110 1,52 1,47 1,72 1,72 1,72 1,98 
150 1,67 1,73 

Jyndevad b. kg N i kerne pr. ha 
70 50 57 78 79 77 96 

110 67 84 100 100 100 114 
150 84 98 

Borris 
70 55 60 72 76 76 89 

110 71 74 85 88 85 95 
150 82 87 

Tabel 7. Karakterer for lejesæd, strålængde og grønskud 
Marksfor lodged seed, length of straw in cm and proportionals for green shoots related to 110 kg N once in spring 

equal to 100 

Vandet med N-30 
Uvandet Vandet J 

1. 15. 1. + 15. 1.+ 15. 
Tilført N juni juni juni juni 

Jyndevad Lejesæd 
70 0,2 0,6 2,4 1,0 2,2 4,2 

110 1,2 3,4 6,3 5,9 6,1 7,2 
150 3,9 6,7 

Borris 
70 0,3 0,8 2,6 1,3 2,0 3,5 

110 0,7 2,5 5,5 4,2 5,5 6,5 
150 1,8 5,1 

Jyndevad Strålængde, cm 
70 44 59 64 60 62 64 

110 48 67 70 68 69 71 
150 50 72 

Jyndevad Grønskud, relative tal hvor 110 N forår = 100 
70 215 92 92 315 177 246 

110 284 100 123 292 200 254 
150 407 115 
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Karakter for lejesæd (0-10) 
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Fig. 2. Karakter for lejesæd. Jyndevad 1980. 
Marks af lad'ged seed at dif.ferent time. 

110 kg N forår og vandet. I almindelighed er der 
væsentlig flere grønskud i uvandet end i vandet 
byg, 2-3 gange flere. Ved delt gødskning er an
tallet af grønskud ikke steget i forhold til en
gangstiiførsel, når sidste udbringning er sket 1. 
juni, medens der sker en 2-3 dobling, når sidste 
udbringning foretages den 15. juni. 

Modningstidspunkt 
I almindelighed vil modningen foregå tidligere i 
uvandet end i vandet kom, men forskellen erlille. 
I ekstreme tilfælde kan det dog forekomme, at 
vandet kom modner først. Eksempelvis kan 
nævnes 1980, hvor der ijuni måned efter forudgå
ende kraftig tørke kom rigelig med nedbør, som 
forårsagede kraftig gengroning i uvandet korn. I 

dette tilfælde modnede vandet korn ca. 10 dage 
før uvandet korn. 

Eftergødskning har i nogle tilfælde forsinket 
modningen, men kun med 1-3 dage i forhold til 
engangsgødskning. 

Diskussion 
Vanding 
På grovsandetjord ved Jyndevad var der hvert år 
en positiv effekt af vanding og i næsten alle tilfæl
de en positiv vekselvirkning mellem vand og 
kvælstof. 

Ved Borris har vanding i nogle tilfælde betydet 
udbyttenedgang. Det må i denne forbindelse 
erindres, at der har været tale om regnrige år, og 
at nogle vandinger er foretaget alene på grund af 
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kvælstofudbringning med vandingsvandet og ik
ke på grund af egentligt vandingsbehov. Ved 
N-udbringning vandes alle parceller i vandet af
deling. selvom de ikke tilføres kvælstof. 

Krælstof 
Grønne planter optager først og fremmest kvæl
stof i form af uorganiske forbindelser, der enten 
kan hidrøre fra tilført handelsgødning eller fra 
pløjelagets ret store beholdning af organisk bun
det kvælstof, hvorfra kvælstoffrigøres ved mine
ralisering . 

K vælstofmineraliseringen fremmes af fugtig
hed og temperatur, men bortset fra at nogle jord
brugere kan vande en gang imellem, har land
manden ingen indflydelse på mineraliseringshas
tigheden. 

Klimaet - i bred forstand - inden for vækstsæ
sonen - ja, måske på årsbasis, er således årsag til, 
at den optimale mængde af kvælstof til byg svin
ger mellem år fra 60 til 140 kg pr. ha (Landsforsø
gene, 1980). 

Det kan således være fristende, med stigende 
gødningspriser, at minimere tildelingen af N i for
året og siden supplere efter en optisk bedømmelse 
af afgrøden. 

Ved deling af kvælstofgødningen må det iagtta
ges, at der tildeles så meget kvælstof i foråret, at 
skuddannelsen ikke forringes væsentligt. Anlæg 
til sideskud dannes tidligt, men skuddene kom
mer ikke til udvikling, hvis der er mangel på et 
eller andet næringsstof, specielt kvælstof. 

Et senere tilskud af kvælstof vil da i en relativ 
åben bestand bevirke, at de hvilende skud udvik
les. Disse sent udviklede skud, vil i almindelighed 
give relativt små kerner og forsinke høsttids
punktet. 

"Antallet affrugtanlæg dannes ligeledes tidligt, 
og en udebleven anlægsudvikling kan ikke repa
reres gennem gødskning i vækstens senere ud
viklingsstadier« (Siman & Linner, 1980). 

Der er opnået store kerneudbytter i forsøget, 
specielt ved Jyndevad 1978 og 1981, hvor der 
både ved engangs- og ved delt gødskning er målt 
udbytter på over 70 hkg kerne pr. ha. 

Udbytter på over 70 hkg pr. ha er også opnået 
ved Borris i 1979. 
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Delt gødskning må påregnes at være forbundet 
med ekstraomkostninger i forhold til engang stil
førsel af kvælstof. En del mekanisk skade kan 
heller ikke undgås ved sen udbringning af kvæl
stof. I tilfælde, hvor gødningen kan udbringes 
med vandingsvandet, kan der dog ses bort herfra. 

De gennemførte forsøg med kvælstofgødning i 
vandingsvandet til byg tyder næppe på, at denne 
udbringningsmetode vil få stor betydning, idet 
eftergødskningen må begynde på et så tidligt tids
punkt, at der ikke er behov for vanding, og gene
relt er der kun et lille merudbytte ved delt gødsk
ning af byg i relation til engangstilførsel i foråret. 

Iforhold til 110 kg N i foråret giver 70 kg N forår 
+ 40 kg N senere et mindre udbytte ved Jynde
vad. Det vil sige, at der er en dårligere udnyttelse 
af kvælstof, der tilføres 1. juni eller senere, end af 
kvælstof, der tilføres i foråret. Dette forekommer 
ret naturligt, idet specielt sandjorden er udvasket 
for nitratkvælstof i foråret. Mineraliseringen og 
dermed frigørelse af kvælstof øges med stigende 
temperatur. Der vil således i foråret være brug for 
tilførsel af let tilgængelig næring, medens der 
senere frigøres kvælstof ved mineralisering. 

Hvor sengødskning blev foretaget den 15. juni, 
er der ved samme totale mængde N -gødning kon
stateret en lille stigning i kernens kvælstofind
hold. Ved tidligere udbringning, som må anbefa
les af hensyn til udbyttet, er der et lille fald i 
kvælstofprocenten. 

Hensynet til udbyttet berettiger således ikke en 
deling afkvælstofmængden. Derimod kan hensy
net til fare for lejesæd berettige, at der spares på 
gødningen i foråret og tildeles ekstra gødning 
senere. Ekstra gødning bør udbringes senest 1. 
juni, hvis afgrøden ikke er så kraftig, som det 
kunne ønskes, medens udbringning i en kraftig 
afgrøde kan vente til hen mod midten af juni må
ned. 

Konklusion 
Forsøgene viste, at udbyttet kan øges lidt ved 
deling af kvælstofgødningen, når det ved nedbør 
eller vanding sikres, at gødningen hurtigt opløses 
og kan optages af planterne. 

Det er en betingelse for et godt resultat, at der 



tilføres så store mængder kvælstofgødning i for
året, at der sikres en god skududvikling. 

På grovsandet jord 80-100 kg N pr. ha og på 
noget bedre jord - fm lerblandet sand - 60-70 
kg N pr. ha. 

På grov sandet jord var udbringning 1. juni bed
re end udbringning den 15. juni. På fin lerblandet 
sand var udbringning 15. juni eller både 1. og 15. 
juni bedre end 1. juni alene. 

Det opnåede merudbytte ved deling var ret lil
le, og der bør i almindelighed satses på færdig
gødskning i foråret og kun gives tilskudsgødning, 
når markens tilstand omkring 1. juni ikke er helt 
tilfredsstillende. 
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