Gødning til græsmarker
Vejledning

Kvælstof
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken og antal år med kløvergræs på arealet. Det er vigtigt
at tildele kvælstof på en måde, der er skånsom overfor kløveren, så du får en tilstrækkelig kløverandel i
marken. Kløveren bidrager positivt både i fodringen med en øget foderoptagelse og som kvælstofkilde til de
efterfølgende afgrøder.
Den første tildeling af handelsgødning kan ske, når det første ”forårstjek” af græsarealerne er gennemført,
og rødderne er i begyndende vækst. Den nuværende vejledning for tildeling af kvælstof over de to første
brugsår er:

1. Er andelen af bælgplanter (kløver) større end 35 til 40 procent, er der ikke et
grundlag for at tilføre kvælstof.
2. Er andelen af bælgplanter (kløver) ikke tilstrækkeligt stor til at være bærende
for produktionen - dvs. god og mellem 20 og 35 procent:
3. Til en hvidkløverbaseret blanding som for eksempel nr.36 og nr. 22:
Første brugsår 120 til 240 kg kvælstof pr. ha. Fordeling 50, 30, 20 procent til
henholdsvis første, anden og tredje slæt. Er der brugt store mængder kvælstof
første brugsår, skal man også bruge det i andet brugsår. Første brugsår 220 til
240 kg kvælstof pr. ha eller mere. Fordeling 50, 30, 20 procent til henholdsvis
første, anden og tredje slæt.
Til en blanding, der er baseret på hvid- og rødkløver, for eksempel nr. 42. 45 og
47:
Første brugsår, 120 kg kvælstof pr. ha. Fordeling, 40, 40 og 20 procent til
henholdsvis første, anden og tredje slæt. Andet brugsår, 120 til 240 kg kvælstof
pr. ha. Fordeling, 40, 40 og 20 procent til henholdsvis første, anden og tredje
slæt.
4. Er andelen af kløver lille, dvs. under 15 til 20 procent:
Skal der anvendes alt det kvælstof, der er til rådighed, uanset blanding og
brugsår. Fordeling 45, 25, 20 og 10 procent til henholdsvis første, anden, tredje
og fjerde slæt.
Husk at ejendommens samlede kvælstofkvote skal overholdes.
Kilde: SEGES Plantenyt - 1198
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Kvælstof til kløvergræs udlagt sensommeren
På arealer, hvor kløvergræsset er udlagt i sensommeren, er bestanden af kløver ikke særlig robust, og her
skal man være ekstra opmærksom på, at bestanden af kløver ikke reduceres på grund af den første tildeling
af kvælstof.
Til første slæt tilføres maksimum:



80 kg kvælstof pr. ha til en blanding med rød- og hvidkløver, dvs. blandingerne nr. 42., 45. og 47.
80 til 120 kg kvælstof pr. ha til en blanding, der kun er baseret på hvidkløver, dvs. blandingerne
22, 35, 36 og 43.

HUSK: Ingen N-tilførsel efter 1. september til marker, der skal overvintre.

Kalium
Kaliumindholdet i jorden har stor betydning for behovet for tilførsel af kalium. Der vil således være et stort
respons for tildeling af kalium, når tallet er lavt.
Kaliumtal (kt) under 3,9
Kaliumtal (kt) mellem 4 og 5,9
Kilde: SEGES Plantenyt - 1198

Cirka 14 FEN pr. kg tilført Kalium
Cirka 6,5 FEN pr. kg tilført Kalium

Tilførsel af kalium sker bedst ved en jævn fordeling gennem hele vækstperioden, enten med
handelsgødning eller i gylle. Ved tilførsel af ca. 30 ton gylle pr. ha før første og før anden slæt er græssets
kaliumforsyning normalt sikret i begyndelsen af vækstperioden, men på lette jordtyper kan der opstå
kaliummangel senere i vækstperioden. Få altid analyseret gylle så du ved hvor mange kg N, P og K du
tildeler i gylle.
På lette jordtyper, hvor der er høstet store udbytter det foregående år, kan der ofte forekomme
kaliummangel.
Et kaliumindhold i græs og kløvergræs mellem 2,2 og 2,5 procent er tilstrækkeligt til at sikre en optimal
vækst. Det betyder, at der skal være cirka 25 kg kalium til rådighed pr. 1.000 forventede foderenheder, og
det gælder i alle slæt gennem vækstperioden.

Fosfor
Det er sjældent at fosformangel ses i kløvergræs og ofte dækkes det fint ved tilførsel af gylle. For at dække
planternes bortførsel af fosfor bør der 25 kg P pr. Ha til afgræsningsmarken og 40 kg P pr. ha til slætmarken

Svovl
Svovlmangel er begrænsende for græsvæksten og der bør tilføres 25-30 kg svovl pr. ha pr. år. Når gylle
udlægges med slanger og forsures opfylder det normalt græssets behov for svovl. På de arealer hvor gylle
nedfældes og der ikke tilsættes svovlsyre tilføres svovl sammen med handelsgødning.

Selen
Da Selen er ikke et essentielt næringsstof. Vil overskud eller mangel ikke påvirke udbyttet af græs og kløver.
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Natrium
Natrium er ikke et essentielt næringsstof for planterne, men det kan i mindre udstrækning erstatte kalium.
Hvidkløver og rajgræsser har et betydeligt højere natriumindhold end andre græsmarksarter.

Magnesium
Græssets magnesiumforsyning søges primært sikret ved at anvende magnesiumkalk. På arealer til slæt er et
Mgt på 3 passende og på arealet til afgræsning er et Mgt på 5 passende.

Mangan
Manganmangel i græs er ikke udbredt.

Kobber
Cut skal være over 2,0 på alm. mineraljord og over 3,0 på sortsandet jord og humusjord.
På arealer med kobbermangel tilføres kobber med gødning evt. iblandet en mekanisk blanding.
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