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Kvælstoffordampning

• Alle kvælstofgødninger kan fordampe 
• både faste og flydende

• Begreber:
• Nitrifikation: bakteriers omdannelse (iltning) af ammoniak (NH3) og 

ammonium (NH4) til nitrit (NO2) og af nitrit til nitrat (NO3) (i jord)
• Denitrifikation er en anaerob (iltfattig) bakteriel åndingsproces, hvor nitrat 

(NO3
-) omdannes til frit kvælstof (N2)eller lattergas (N2O). Mikrober, f.eks. 

bakterier, kan udvinde energi ved denitrifikation; man siger at de ånder med 
nitrat. (fjernelse af nitrat fra vand)

• Urease er et enzym, der katalyserer nedbrydningen af urea til ammoniak og 
CO₂ (fordamning)

• Inhibitor = hæmmer 



Urea (amidkvælstof) kan fordampe

• Flydende gødninger indeholder amidkvælstof (Urea)
• Fx N 32 og NS 30 2 (50 % )

• Andre flydende gødninger indeholder 100 % amidkvælstof (urea)

• pH Neutral (pH 7)urea kan fordampe

• Ved pH 5,5 og lavere stopper ureasen

• Fordampning nedsættes/fjernes ved:
• Temperaturer < 8gr.

• Nedbør under eller lige efter spredning





Urease-hæmmer kan øge udbytte i forhold til fast gødning



Urease-hæmmere

• Nedsættelse af pH hæmmer ureasen
• Syre (svær at styre og sundhedsskadelig)

• Thiosulfat (bindende ved hjælp af svovl) fx NS 30 2 (10 kroner ekstra 100 kg)

• Fosmagnit (1,5 Liter pr. tons N32, sænker pH fra ca. 7,4 til 5,05 (klar pæn 
opløsning). Tilfører samtidig fosfor. (kr. 1,40 /100 kilo N-32)

• NBPT (150 g pr. tons N-32) (kr. 3,90/ 100 kilo N-32)

• Flex N-saver (0,8 lit. Pr. tons N-32) (kr. 6,40/ 100 kilo N-32)



Producenter/importører af flydende gødning 

• Dangødning (Fredericia/Rødby/Nyk.F)

• FlexGødning (Vordingborg)

• NitroNord (Randers/Hundested)



Skal vi bruge mikronæringsstoffer?

• Mangler de?

• Hvilke mangler?

• Kan det svare sig?



Den begrænsende faktor = kvælstof

• Nye tider

• Nu løber vandet ud andre steder

• Vigtigste næringsstoffer efter kvælstof
• Fosfor

• Svovl

• Kali

• Magnesium

• Mikronæringsstoffer (Mg,Fe,Cu,B,Mb,ZN)

• Ingen mening i mikronæringsstoffer
• Hvis det er makronæringsstoffer der mangler



Mikronæringsstoffer 

• Mangan mangler jævnligt, hvis ikke placeret gødning

• Jern mangler ofte i plantesaftanalyser

• Kobber. Det mikronæringsstof vi oftest ser mangel på

• Bor. Mangler ofte i raps og roer. Men ses også korn.

• Molybdæn. Det oversete mikronæringsstof.

• Zink. Ofte mangel i Jylland



Vi gætter ikke, vi måler

• Plantesaftanalyser viser behov



vinterraps



analyser

Jordanalyse Plantesaftanalyse 26/10



Projekt GWR 18

Plantesaftanalyse 26/10

• Første kørsel Mikro standard kørsel 
efterår:

• 5,0 kg. Bittersalt pr. ha

• 0,45 Liter Fosmagnit pr. 100 Liter vand

• 2,0 Liter HvedeSupport pr. ha

• 1,0 Liter ManganChelat 35 pr. ha

• 0,5 Liter JernSupport 54 pr. ha

• 0,1 Liter Support Super-ADD pr. 100 
Liter.

PS-analyse 24/11



Når landsforsøgene viser merudbytter er det alvorligt



Få nu taget de plantesaftanalyser

• Vi skal ha stoppet diskussionen om mikronæringsstoffer

• Skal vi bruge mikronæringsstoffer?
• Ja hvis de mangler og der ikke er andre mangler, der er mere betydende

• Det er en forsikring, der maksimalt koster 100 kroner/ha. (1 hkg)

• Ikke to afgrøder er ens

• Ikke to marker er ens

• Eneste måde at blive klogere, er at ta planteanalyser


