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Kartofler hører til de landbrugsafgrøder, hvor
der i den første del af vækstsæsonen på let jord og
ved overskudsnedbør, kan være risiko for udvask-
ningstab af kvælstof. Fra lægning og frem til sidst i
juni optager kartoffelplanterne kun en meget lille
del af det plantetilgængelige kvælstof i jorden. Dyrk-
ning af kartofler i kamme medfører desuden den
ulempe, at bredspredt gødning efter lægning triller
ned mellem kammene, hvor udvaskningsrisikoen er
endnu større. Derfor færdiggødes hovedparten af
især spise- og læggekartofler i Danmark i forbin-
delse med lægning. Dyrkning af kartofler i kamme
giver den fordel, at placeret gødning i forbindelse
med lægning ligger godt beskyttet inde i kartoffel-
kammen.

Der er i 2004 gennemført 3 forsøg i sorten Sava
for at afprøve forskellige gødningsstrategier med
samgranuleret NPK-gødninger, placering kontra
bredspredt og eftergødskningsstrategier. For at
fremprovokere udvaskning af kvælstof er forsøge-
ne anlagt på JB 1 og vandet i perioden fra lægning
og til midt i juni, så kartoflerne sammenlagt er til-
ført mindst 120 mm vand. Som det fremgår af ta-
bellen, er der i to af forsøgene opnået et markant
stort merudbytte for at placere gødningen i forbin-
delse med lægning frem for at bredsprede inden
lægning. Forsøgene viser også, at delt gødskning
frem for placering af hele mængden ved lægning
kun er et alternativ til bredspredt. Placeringen af
gødningen giver således en god beskyttelse mod
udvaskning samtidig med, at gødningen befinder sig
netop der, hvor kartoffelplantens rødder afsøger
jorden for næringsstoffer.

Der er ikke noget merudbytte ved at placere
NPK 13-3-13 med mangan i forhold til at placere

10.3.2 Kartofler

NPK 14-3-15.
Forsøgsresultaterne er så overbevisende, at der

i praktisk kartoffelavl ikke bør herske tvivl om, hvor-
vidt investering i placeringsudstyr til gødning i for-
bindelse med lægning af kartofler er rentabelt.

Magnesium til fabrikskartofler
Der har i 2003 og 2004 været gennemført fire for-
søg med tildeling af stigende mængde magnesium
med det formål at undersøge, om der er et større
magnesiumbehov hos kartofler end hidtil anvendt
praksis.

Forsøgene har begge år vist, at der ikke har været
noget merudbytte ved at tildele op til 50 kg/ha mag-
nesium. Konklusionen er, at på almindelig agerjord
i god gødningsstand det vil sige ved magnesiumtal
mellem 4 og 8 er der ikke umiddelbart grund til at
ændre hidtidig praksis med tilførsel af magnesium,
på trods af, at udbytteniveauet igennem de senere
år er steget. Ved lave magnesiumtal (< 3) bør der
tilføres ekstra magnesium. I forbindelse med for-
søgene i 2004 blev det desuden undersøgt, om pla-
cering af magnesium i forbindelse med lægning gi-
ver merudbytte i forhold til bredspredt magnesium.
Forsøgsresultaterne tyder dog ikke på, at der er en
placeringseffekt af magnesium. Der har i forsøge-
ne ikke været tegn på magnesiummangel i løbet af
vækstsæsonen.

Bladgødskning af kartofler
Til bekæmpelse af skimmel i kartofler anvendes i
stigende omfang Shirlan og Ranman, som ikke in-
deholder mangan i modsætning til Dithane. Det har
derfor i en række forsøg over 3 år været under-
søgt, om tildeling af enten mangansulfat eller EP-
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SO Microtop (tidl. Bittersalt Microtop), som inde-
holder både mangan, bor, svovl og magnesium, har
betydning for udbyttet. Der har i kun ét enkelt år
været en tendens til merudbytte for tilførsel af EP-
SO Microtop, mens der i forsøgene i 2003 og 2004
ikke har været noget signifikant merudbytte for til-
førsel af hverken mangan eller EPSO Microtop. I
praktisk kartoffelavl bliver mangansulfat eller EP-
SO Microtop ofte anvendt som en forsikringssprøjt-
ning, netop for at imødegå en ikke-synlig mikro-
næringsstofmangel. Forsøgene indikerer, at man kun
i visse år  eller under bestemte vækstbetingelser
får betaling for at tilføre ekstra mikronæringsstof-
fer. Anbefalingen må dog fortsat være, at der på
jordtyper, hvor man erfaringsvis ved, at der kan
opstå manganmangel i andre afgrøder – typisk korn,
også tildeles mangan til kartoflerne.

Nitrifikationshæmmere
Der er i 2003 og 2004 gennemført forsøg med af-
prøvning af nitrifikationshæmmere i kvælstofgød-
ning til kartofler. Formålet med at tilsætte nitrifika-
tionshæmmere til kvælstofholdige gødninger er, at
kvælstoffet frigives langsommere end hos en alm.
ammoniumsulfatsalpeter-gødning. Derved er kvæl-
stoffet bedre beskyttet mod udvaskning ved en
eventuelt stort overskudsnedbør i perioden fra april
til midt i juni, hvor især rækkeafgrøder som kartof-
ler endnu ikke har optaget kvælstof i væsentlige
mængder. I forsøgene 2003 var nedbørsmængden i
juni meget stor og i gennemsnit af fire forsøg blev
der opnået pæne merudbytter for gødning med ni-
trifikationshæmmer. Resultaterne for 2004 viser til
gengæld ikke noget merudbytte for anvendelse af
gødning med nitrifikationshæmmer men derimod et

meget stort merudbytte for placering af kvælstof
samtidig med lægning, uanset kvælstoftype. I 2004
kom der først overskudsnedbør af betydning fra
sidst i juni. Ifølge producenten af nitrifikationshæm-
meren er virkningen kun 8 uger, hvilket er ca. sam-
me tidspunkt som overskudsnedbøren er faldet, og
derved har beskyttelsen mod udvaskning været væk.

Resume
Placering af hele gødningsmængden i forbindelse
med lægning af kartofler frem for bredspredt eller
deling  har i årets forsøg givet så stort et merudbyt-
te, at investering i placeringsudstyr til gødning hur-
tigt er tjent ind.

Tabel 1. Bredspredt, placeret og delt gødskning til spisekartofler (Q22).




