
under og 5 centimeter til siden for
frøene (5 x 5 cm).
Ved startgødskning af såløg tilføres
der ofte 40-45 kilo P per hektar.
Denne mængde anbefales på bag-
grund af danske forsøg gennemført
i starten af 1980erne på sandblan-
det lerjord. Nyere udenlandske for-
søg har imidlertid vist, at P-mæng-
den i startgødningen kan reduceres
væsentlig, især på jordtyper hvor P-
fikseringen ikke er høj, og hvor pH
ikke er lav. Da løg i Danmark dyr-
kes på jorde med forholdsvis lav P-
fiksering og højt pH, er det derfor
relevant at undersøge, om P-
gødskningen kan reduceres. En re-
duceret P-tilførsel er ligeledes rele-
vant af miljømæssige grunde, da
det har vist, at P kan tabes ved ud-
vaskning via makroporer i jorden.

Spiringsskader
Da der i de senere år er observeret
spiringsskader ved anvendelse af
startgødning, er der øget interesse
for alternativer til MAP og andre
startgødninger. Spiringsskader op-
står formodentlig, når afstanden
mellem frø og gødning bliver for
lille. Selv om gødningsnedfælder
og såudstyr er monteret korrekt,
kan spiringsskader opstå under
visse forhold afhængig af topografi
og jordfugtighed.
For at undersøge hvordan man
undgår spiringsskader i såløg, blev
der i 2008 gennemført en sam-
menligning af forskellige startgød-
ninger tilført i forskellige mængder
og i forskellige afstande fra frøene.

Startgødninger
I demonstrationsprojektet blev føl-
gende startgødninger sammenlig-
net: Monoammoniumfosfat, diam-
moniumfosfat, Humifirst, tripel-
superfosfat (TSP) ogTurboSeed.
Gødningernes indhold af nærings-

stoffer ses i tabel 1. Af tabel 1 ses,
at alle gødninger indeholder om-
kring 20 procent P på nær Humi-
first, som kun indeholder 5 pro-
cent. Monoammoniumfosfat, di-
ammoniumfosfat og Humifirst in-
deholder foruden P også N, 12-18
procent.Tripelsuperfosfat ogTur-
boSeed indeholder ikke N, men
derimod henholdsvis S og K.Tur-
boSeed indeholder derudover også
Zn. Humifirst og TurboSeed er
nye startgødninger, som begge an-
befales til majs.

Sammenligninger
Løg af sorten Hyline blev sået med
en 5-rækkers Monosem såmaskine
monteret med udstyr til placering
af startgødning. Løgene blev sået
på to forskellige jordtyper, en sand-
blandet lerjord JB6 i Årslev og en
lerblandet sandjord JB4 hos Hen-
rik Petersen i Hasmark ved Otte-
rup. Såningen i Årslev og Hasmark
blev udført henholdsvis den 9.
april og den 14. april 2008.Ved så-
ningen de to steder blev der an-
vendt det samme såudstyr.
Umiddelbart inden såning blev
jordens gødningstilstand analyse-
ret. Årslev-jorden indeholdt 31 ki-
lo N-min per hektar i 0-50 cm
dybde samt 2,8 mg P og 13,2 mg
K per 100 gram jord. I Hasmark
var jordens indhold af N-min 35
kilo per hektar, og P og K hen-
holdsvis 3,8 og 12,4 mg per 100
gram jord.
Startgødningerne blev tilført sam-
tidig med såning i tre mængder
(11, 22 og 44 kg P pr. ha). Gød-
ningerne blev placeret dels i af-
stand fra frøene (5 x 5 cm), dels
sammen med frøene i sårillen. Der
var ikke fuld kombination af gød-
ningsmængde og placeringsaf-
stand. Efter fremspiring blev der
tilført supplerende gødninger.

Fremspiring
Tre og seks uger efter såning blev
antallet af fremspirede planter re-
gistreret. Af figur 1 ses, at der i de
fleste behandlinger var omkring 20
planter per meter række svarende
til godt 60 planter per kvadratme-
ter. Fremspiringen blev reduceret
væsentlig, når den største mængde
(44 kg P pr. ha) af de N-holdige
gødninger MAP, DAP og Humi-
first blev tilført sammen med frøe-
ne i sårillen. Placering af TSP og
TurboSeed sammen med frøene i
sårillen påvirkede ikke fremspirin-
gen. Når gødningerne blev place-
ret i 5 x 5 centimeter afstand fra
frøene, var fremspiringen ikke på-
virket af nogen af gødningerne. I
Hasmark var plantetallet lidt lavere
end i Årslev.

Plantevægt
Startgødningernes indflydelse på
plantevægten blev registreret seks
uger efter såning i Hasmark og otte
uger efter såning i Årslev. Generelt
var plantevægten øget, når der blev
tilført en startgødning (figur 2).
Den gennemsnitlige plantevægt var
dog reduceret, når Humifirst blev
tilført i størst mængde direkte i så-
rillen. Ved tilførsel af 44 kilo P per
hektar blev der med Humifirst
samtidig tilført 141 kilo N per hek-
tar. En så høj N-mængde resultere-
de ikke alene i svidninger, men
hæmmede også plantevæksten. Når
Humifirst i størst mængde blev
placeret i 5 x 5 centimeter afstand,
var plantevægten ikke påvirket.
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Startgødninger
– mængder og afstand

Startgødninger indeholder fosfor
(P), som er et næringsstof, der
vanskeligt optages, når jorden er
kold, hvilket ofte er tilfældet i det
tidlige forår. Løg er en afgrøde,
som kvitterer for startgødning, pri-
mært fordi den etableres tidligt og
har et svagt rodsystem.

Som P-holdig startgødning har det
gennem en årrække været almin-
deligt at anvende monoammo-
niumfosfat (MAP) eller diammo-
niumfosfat (DAP), som foruden P
også indeholder kvælstof (N).Tid-
ligere forsøg har vist, at en P-start-
gødning, der indeholder N og

svovl (S), virker bedre end en P-
startgødning uden N og S.
Startgødningen udbringes samti-
dig med såningen i en passende
afstand fra frøene for at undgå, at
gødningen skader rodvæksten un-
der fremspiringen. Det anbefales
at placere gødningen 5 centimeter

F A K T A

Forbedret gødningspraksis
i grønsagsproduktionen
Et demonstrationsprojekt ved
Brancheudvalget for Frugt og
Grønt. Projektet omhandler
’Startgødskning uden spirings-
skader’ og ’Hurtigmetoder til
vurdering af jordens N-status’.
Projektet støttes af GAU
(Promilleafgiftsfonden for
frugtavlen og gartneribruget)
og FødevareErhverv.

Et demonstrationsprojekt i 2008 viste, at placering af tripelsuperfosfat eller TurboSeed

sammen med frøene i sårillen ikke hæmmede fremspiringen af såløg. Derimod blev frem-

spiringen og tilvæksten væsentlig hæmmet, hvis monoammoniumfosfat, diammoniumfosfat

eller Humifirst i stor mængde blev tilført sammen med frøene i sårillen. Når gødningerne

blev placeret 5 centimeter under og 5 centimeter til siden for frøene, var fremspiringen ikke

påvirket af nogen af gødningerne. Når tripelsuperfosfat blev anvendt som startgødning,

blev der opnået et stort udbytte.

TEKST OG FOTO: JØRN NYGAARD SØRENSEN
INSTITUT FOR HAVEBRUGSPRODUKTION, ÅRSLEV

Tabel 1. Startgødningernes deklarerede indhold af næringsstoffer.

N (%) P (%) K (%) S (%)
Monoammoniumfosfat (MAP) 11,6 22,6 0 0
Diammoniumfosfat (DAP) 17,6 19,8 0 3,3
Humifirst 16 5 0 0
Tripelsuperfosfat (TSP) 0 19,8 0 3,3
TurboSeed 0 20,5 25,7 0

PLACERING - Placering af 44 kg P per hektar med Humifirst i sårillen (tv) eller i 5 x 5 centimeter afstand fra frøene (th).
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Placering af TSP ogTurboSeed
sammen med frøene i sårillen øge-
de plantevægten (figur 2). Den op-
timale mængde var 22-44 kilo TSP
eller 22 kilo TurboSeed per hektar.
Den vækstfremmende effekt af
TSP ogTurboSeed udeblev, når
gødningen blev placeret på 5 x 5
centimeter afstand.
I Hasmark var demonstrationsarea-
let placeret i en mark, hvor MAP
var placeret 5 centimeter under,
men kun 3 centimeter til siden for
frøene (5 x 3 cm). Planterne her
var væsentlig større end planterne
i demo-arealet og demonstrerede
således vigtigheden af afstanden
mellem startgødning og frø.

Udbytte
Løgene på de to jordtyper blev fri-
lagt i starten af september måned.
Efter vejring i marken blev løgene
opsamlet med maskine, lufttørret i
tørrerum og herefter størrelsessor-
teret. Produktionen af løg var re-
duceret, når den største mængde
(44 kg P pr. ha) af de N-holdige
gødninger MAP, DAP og Humi-
first blev tilført sammen med frøe-
ne i sårillen (figur 3). Den lave
plantebestand resulterede dog i
mange store løg.
I Hasmark var produktionen gene-
relt øget, når der blev placeret en
N-holdig startgødning i 5 x 5 cen-
timeter afstand, eller nårTSP eller
TurboSeed blev placeret i sårillen
sammen med frøene (figur 3). Den
største produktion og mange store
løg blev opnået, nårTSP blev an-
vendt som startgødning.Ved place-

ring af TurboSeed resulterede til-
førsel af 11 eller 22 kilo P per hek-
tar i højere produktion end tilførsel
af 4 kilo P per hektar. I Årslev blev
der ikke opnået noget merudbytte
ved at placere startgødning.
I Hasmark blev der opnået flere
store løg sammenlignet med Års-
lev. Dette resultat skal ses i rela-
tion til det lidt lavere plantetal i
Hasmark.

Demo i 2009
På baggrund af de opnåede erfa-
ringer fra 2008 gennemføres i
2009 yderligere sammenligninger
af startgødninger, men nu med
større vægt på afstande mellem
gødning og frøene. Således vil flere
startgødninger blive placeret i 5 x
5, 5 x 3 eller 2 x 3 centimeter af-
stand fra frøene eller sammen med
frøene i sårillen.

Alt til din løgproduktion

Fuldt sortiment inden for gødning,
afdækning, planteværn m.m.

Ukrudtsmidler:

Mod skimmel anbefaler vi:

Kontakt Karina Frandsen på telefon

eller har du spørgsmål vedrørende

www.garta.dk

Garta er totalleverandør til løgproduktionen.

Figur 1. Fremspiring seks uger efter så-
ning af løg i relation til forskellige P-
mængder i startgødninger placeret i såril-
len (0) eller 5 centimeter under og 5 cen-
timeter til siden for frøene (5) på to for-
skellige jordtyper, JB 6 og JB 4, i hen-
holdsvis Årslev og Hasmark.
*) Behandling ikke udført.

Figur 2. Planteproduktion af løg i
relation til forskellige P-mængder i start-
gødninger placeret i sårillen (0) eller 5
centimeter under og 5 centimeter til siden
for frøene (5). I Årslev og Hasmark er
registreringen foretaget henholdsvis otte
og seks uger efter såning.
*) Behandling ikke udført.

Figur 3. Produktion og størrelsesfordeling
af såløg i relation til forskellige P-mæng-
der i startgødninger placeret i sårillen (0)
eller 5 centimeter under og 5 centimeter til
siden for frøene (5) i Årslev og Hasmark.
*) Behandling ikke udført.


